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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-401216
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00609 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HYPO LEASING CELJE,
Podjetje za financiranje, d.o.o., sedež:
Ljubljanska c. 14, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
pooblastil zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5920116
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorji Terčelj-Schweitzer Robert, Ljublja-
na, Topniška 70, Špan Božidar, Planina
39a, in Kircher Josef, Liebenfels, Avstrija,
Waggendorf 50, ki od 28. 5. 1997 zasto-
pajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili.

Rg-401217
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01471 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PROFAS, trgovina, za-
stopstvo, storitve, d.o.o., sedež: Maribor-
ska c. 76, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo družbenikov in njihovih dele-
žev ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5857937
Ustanovitelji: Salvini Francesco in Cabib-

be Bruno, izstopila 18. 12. 1997; Pristov-
šek Ivan, Celje, Milčinskega 3, vložil
1,000.000 SIT, in Pristovšek-Bevc Pavla,
Celje, Milčinskega 3, vložila 500.000 SIT –
vstopila 3. 5. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov

in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1997.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 3042/94 z dne 7. 11. 1994.

Rg-401219
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01428 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa EMO – KEMIJA, proizvod-
no podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mari-
borska c. 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5453399
Ustanoviteljica: Kranjc Bojan, izstopil

29. 11. 1996; Žnidaršič Kranjc Alenka, Po-
stojna, Vojkova 12, vstopila 17. 7. 1996,
vložila 86,903.525,73 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-401220
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01427 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
– JEKLO ŠTORE, podjetje za proizvod-
njo jekel, d.o.o., sedež: Železarska 3,
3220 Štore, pod vložno št. 1/06654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenice zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 1197967
Ustanoviteljica: Železarna Štore – Pro-

stand, d.o.o., Štore, Železarska c. 3, izsto-
pila 28. 11. 1997; Slovenske železarne,
d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstopile
28. 11. 1997, vložile 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-401221
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01422 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TIPO, podjetje za trženje,
organizacijo proizvodnje in storitve,
d.o.o., sedež: Šlandrov trg 15, 3310 Ža-
lec, pod vložno št. 1/01061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5316944
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proi-
zvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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;
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
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in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-

pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 92712 De-
javnost igralnic.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 12. 1997.

Rg-401222
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01455 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KRISTINA, d.o.o., Trgov-
sko podjetje, Slovenske Konjice, sedež:
Stari trg 35, 3210 Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/05850/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenice in zastopnice, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5852048
Firma: INTRA LUX, vizualni inžinering,

d.o.o.
Skrajšana firma: INTRA LUX, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Uli-

ca Toneta Melive 10
Ustanoviteljica: Vrečko Angela, izstopila

12. 1. 1998; Vrečko Irena, Slovenske Ko-
njice, Ulica Toneta Melive 10, vstopila
12. 1. 1998, vložila 1,637.900 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrečko Irena, razrešena in ponov-
no imenovana 12. 1. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-

janje drugih izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 1. 1998.

Rg-401223
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01335 z dne 22. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TMM, zastopstva in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Pod Resevno 13, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/01036/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov in njihovih poslovnih
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5315468
Osnovni kapital: 3,899.964,50 SIT
Ustanovitelja: Trebovc Miroslav, vstopil

13. 5. 1994, vložil 2,207.317,40 SIT, in
Trebovc Marjeta, vstopila 24. 11. 1997, vlo-
žila 1,692.647,10 SIT, oba iz Šentjurja, Pod
Resevno 13, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas;  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, 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
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Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1997.

Rg-401225
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01472 z dne 22. 1. 1999 pri
subjektu vpisa GRAFITI, poslovni sistemi,
d.o.o., Celje, sedež: Stanetova 20, 3000
Celje, pod vložno št. 1/05785/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5789869
Sedež: 3000 Celje, Plinarniška 4.

Rg-401226
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01209 z dne 22. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TRIANGLE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Celje, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo
družbenika in poslovnega deleža, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5311730
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Udovč Franjo, Celje, Stri-

tarjeva 11, vstopil 15. 12. 1989, vložil
1,596.000 SIT, in Otrin Tadej, Radenci,
Ljuba Šercerja 1, vstopil 2. 10. 1997, vložil
504.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-

kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug
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kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
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; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 10. 1997.

Rg-401229
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00640 z dne 31. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
TERMALNI VRELCI, d.o.o., terme, Kidri-
čeva 35, Rogaška Slatina, sedež: Kidri-
čeva 35, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05417/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5743524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kolar Božidar, razrešen 23. 10.
1996; direktor Tišma Marko, Rogaška Sla-
tina, XIV. divizije 62, imenovan 23. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401322
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00212 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMU-
NALA LAŠKO, d.o.o., sedež: Trubarjevo
nabrežje 11, 3270 Laško, pod vložno št.
1/00654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5255317
Sedež: 3270 Laško, Celjska cesta 52
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kenda Ivan, razrešen 18. 2. 1998;
direktorica Lipuš Marta, Celje, Šaranoviče-
va 3, imenovana 18. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-401233
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01474 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SM SAVINJSKA, trgovska
družba, d.d., Žalec, sedež: Šlandrov trg
35, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5113733
Osnovni kapital. 411,250.000 SIT
Sprememba statuta z dne 15. 4. 1996.

Rg-401234
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00356 z dne 17. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SM SAVINJSKA, trgovska
družba, d.d., Žalec, sedež: Šlandrov trg
35, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pooblastilo upravi za povečanje os-

novnega kapitala ter predsednika in namest-
nika predsednika nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5113733
Člana nadzornega sveta: Kolmančič Ni-

kolaja – predsednica in Golob Janko – na-
mestnik, izstopila in ponovno vstopila 23. 4.
1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 15. 4.
1996, s katerim ta pooblašča upravo, da
poveča osnovni kapital za največ
137,085.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke.

Rg-401237
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00004 z dne 17. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06908/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358928
Firma: S.T.C. – INTERFRUCT, Trgov-

ska družba, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: S.T.C. – INTERFRUCT,

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kidričeva 36
Osnovni kapital: 180,000.000 SIT
Ustanovitelja: INTERFRUCKT KTF, Bu-

dimpešta, Nagyvasartelep, vložil
91,800.000 SIT, in STC, Skladiščno trans-
portni center Celje, storitve, špedicija in tr-
govina, d.d., Celje, Kidričeva 36, vložil
88,200.000 SIT – vstopila 10. 12. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Stein Wolfgang, Mulheim an der Ru-
hr, Parsevalstrasse 16a, Vaupotić Igor, Ce-
lje, Miklošičeva 1, in Srabotnik Marko, Ce-
lje, Nušičeva 2b, imenovani 10. 12. 1998,
vsak od njih zastopa družbo brez omejitev,
posamično.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v

nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-401239
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00026 z dne 19. 2. 1999 pri
subjektu vpisa IRENA TRADE, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Velenje, sedež:
Velenje, Trg mladosti 6, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/03958/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5627036
Osnovni kapital: 2,119.058,82 SIT
Ustanovitelj: Sušec Bojan, Velenje, Kar-

deljev trg 8, vstopil 2. 10. 1992, vložil
2,119.058,82 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
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 materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proi-
zvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
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bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu.

Pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih
izdelkov.

Rg-401241
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00085 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa UNICUS, varnostni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Zadobrova 23, 3211
Škofja vas, pod vložno št. 1/01279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, vložka, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5353769
Ustanovitelj: Brance Borut, Škofja vas,

Zadobrova 23, vstopil 23. 11. 1994, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Romih Hinko, izstopil 31. 12. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Romih Hinku, ki je bil razrešen
31. 12. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 1. 1998.

Rg-401244
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00298 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ARIA & UNIQUE, trgovina
in storitve, d.o.o., Celje, Lokrovec 26,
sedež: Lokrovec 26, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03456/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, zastopnika, družbenika zaradi odsvoji-
tve poslovnega deleža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570093
Firma. ARIA ART, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ARIA ART, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Seničar Igor, izstopil 26. 3.

1998; Seničar Mihael, Celje, Lokrovec 26,

vstopil 26. 3. 1998, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Seničar Igor, razrešen 26. 3. 1998;
direktor Seničar Mihael, imenovan 26. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-

njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
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nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti 74.12 vse, razen revizijske dejav-
nosti; pri dejavnosti 74.14 vse, razen arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-401247
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00248 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa VENTINSTAL, instalacije,
storitve, trgovina, d.o.o., Laško, Podšmi-
hel 5, sedež: Podšmihel 5, 3270 Laško,
pod vložno št. 1/05277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža, za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5735220

Ustanovitelj: Črepinšek Anton, izstopil
12. 2. 1997; Krašovec Borut, Laško, Podš-
mihel 5, vstopil 16. 3. 1994, vložil
1,704.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Črepinšek Antonu, ki je bil raz-
rešen 12. 2. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1997.

Rg-401250
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00216 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa DEMI-GROS, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Podvin 213, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/02125/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1202162
Osnovni kapital: 44,272.174 SIT
Ustanovitelji: Dolar Milivoj, Žalec, Pod-

vin 198, vstopil 3. 10. 1997, vložil
13,813.985 SIT, Štiherl Dušan, Žalec, Kve-
drova 25, vstopil 3. 10. 1997, vložil
6,968.315 SIT, Luskar Dušan, Žalec, Pod-
vin 213, vstopil 27. 6. 1990, vložil
6,759.249 SIT, Zajc Jože, Petrovče, Pe-
trovče 159, vstopil 3. 10. 1997, vložil
3,807.731 SIT, Turnšek Andreja, Žalec,
Heroja Staneta 7, vstopila 3. 10. 1997, vlo-
žila 1,912,513 SIT, Žagar Branimir, Žalec,
Podvin 190, vstopil 3. 10. 1997, vložil
1,306.902 SIT, Salesin Vera, Žalec, Čopo-
va 3, vstopila 3. 10. 1997, vložila
4,806.824 SIT, in Kajtna Bogdan, Griže,
Griže 34, vstopil 3. 10. 1997, vložil
4,896.655 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 3. 1998.

Rg-401251
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00209 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa KONUS KONEX, proizvod-
nja transportnih in pogonskih elemen-
tov ter filtrov, d.o.o., sedež: Mestni trg
18 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/02761/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5490227
Firma: KONUS KONEX, proizvodnja

transportnih in pogonskih elementov,
netkanih materialov in filtrov, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva.

Rg-401254
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00898 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ANDI OCVIRK, družba za
trgovino, svetovanje in posredovanje,
k.d., Rimske Toplice, sedež: Globoko
16d, 3272 Rimske Toplice, pod vložno
št. 1/06410/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5897530

Firma: OCVIRK & POT, k.d., promet,
organizacija, trgi, Celje

Skrajšana firma: OCVIRK & POT, k.d.,
Celje

Sedež: 3000 Celje, Cankarjeva 1
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 6110

Pomorski promet; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8532 Izvajanje socialnovars-
tvenih programov in storitev; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401255
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01534 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa SPEKTRA – JAMEX, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Celje, Malgajeva 10,
sedež: Malgajeva 10, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01007/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5508363
Ustanovitelj: Džumhur Jasna, izstopila

23. 12. 1996; Džumhur Hidajet, Celje, Mal-
gajeva 10, vstopil 26. 12. 1989, vložil
6,103.032,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Džumhur Jasna, razrešena 23. 12.
1996; direktor Džumhur Hidajet, imenovan
23. 10. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 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 kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
20511 Galvanizacija; 20512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Prozvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 89 / 4. 11. 1999 / Stran 5895

la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-

nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa.

Pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih
izdelkov; pri šifri 67.13 le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic; pri šifri 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti; pri šifri 74.14 vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pri šifri 92.71
samo: igralni avtomati.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 2. 7. 1998.

Rg-401259
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01239 z dne 3. 2. 1999 pri
subjektu vpisa INDA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Linhartova 18, Celje, sedež:
Linhartova 18, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04177/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo zastopnika ter družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5649641
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Svečak Irma, razrešena 20. 11.
1998; direktor Trajkovski Danijel, Celje,
Gradnikova 2, imenovan 20. 11. 1998, za-
stopa družbo kot poslovodja neomejeno.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 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 centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2851
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-
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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.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proi-
zvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proi-
zvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti J 67.13 samo menjalnice
in zastavljalnice.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 12. 1998.

Rg-401262
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00387 z dne 1. 2. 1999 pri
subjektu vpisa PLIMA, družba za gradbe-
ništvo in storitve, d.o.o., sedež: Šlandrov
trg 44, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/02829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno

klasifikacijo dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5508240
Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 0141 Sto-

ritve za rastlinsko pridelavo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi 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; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 4. 1998.

Rg-401264
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00311 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa FERSAD, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Obrtniška 1, 3211 Škof-
ja vas, pod vložno št. 1/05912/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev, razširitev
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in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5804523
Ustanovitelj: Beširević Nurko, izstopil

12. 2. 1998; Ramić Esad, Škofja vas, Obrt-
niška 1, vstopil 19. 10. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Beširević Nurko, razrešen 12. 2.
1998; direktor Ramić Eldin, Celje, Cankar-
jeva 8, imenovan 12. 2. 1998, zastopa
družbo neomejeno in posamično.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-

nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 61100 Pomorski promet; 61200 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210

Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri šifri G 51.18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri G 52.488 vse, razen
orožja in streliva.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 12. 2. 1998.

Rg-401266
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00312 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ČAR, trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, sedež: Prešernova 15,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03206/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi d.o.o. in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5533783
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 5141 Tr-

govina na debelo s tekstilom; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 10. 3. 1998.

Rg-401267
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00432 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa FAKO, veletrgovina, zuna-
nja trgovina in kooperacije, d.o.o., se-
dež: Partizanska 45, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/01398/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5343933
Ustanoviteljica: Končan Franjo, izstopil

28. 2. 1998; Končan Milica, Žalec, Parti-
zanska 45, vstopila 28. 2. 1998, vložila
1,500.597 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Končan Franjo, razrešen 28. 2.
1998; direktorica Končan Milica, imenova-
na 28. 2. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
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prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi 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; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi

predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri šifri G. 51.18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri G 52.488 vse, razen
orožja in streliva.

Spremmba akta o ustanovitvi z dne 7. 5.
1998.

Rg-401271
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00630 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ, d.o.o., sedež: Ul. Ivo-Lola Ri-
bar 18, 3325 Šoštanj, pod vložno št.
1/00511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti, članov nadzornega
sveta in uredbe o preoblikovanju javnega
podjetja s temile podatki:

Matična št.: 5040388
Osnovni kapital: 19.187,346.418,02

SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 31. 5.
1996, vložila 19.187,346.418,02 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Berdnik Ivan in
Greganovič Branko, izstopila 29. 5. 1998;
Babič Tomaž in Verbič Gregor, vstopila
29. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje.

Sprememba uredbe o preoblikovanju
javnega podjetja za dne 29. 5. 1998.

Rg-401273
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00250 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa VRTEC MAVRICA, Vojnik,
sedež: Prušnikova 29a, 3212 Vojnik, pod
vložno št. 1/06579/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5992346
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Krivec Mihaela, razrešena 28. 2.

1998; ravnateljica Grum Zvonka, Vojnik,
Parmova 1, imenovana 1. 3. 1998, zastopa
vrtec brez omejitev.

Rg-401274
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00797 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa STANOVANJSKA ZADRU-
GA ATRIJ, z.o.o., Zadružna enota RIF-
NIK, sedež: Mestni trg 2, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 2/00546/01 vpisalo v sodni
register tega sodiča spremembo sedeža do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5185548001
Sedež: 3230 Šentjur, Ulica Dušana

Kvedra 11.

Rg-401275
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00403 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa HMELJARSKO ZDRUŽE-
NJE SLOVENIJE, sedež: Cesta Žalskega
tabora 1, 3310 Žalec, pod vložno št.
4/00573/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matina št.: 5114683
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brežnik Jože, razrešen 31. 1. 1998;
direktor Pavlovič Martin, Celje, Malgajeva
ulica 18, imenovan 1. 2. 1998, zastopa
združenje brez omejitev.

Rg-401276
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01141 z dne 12. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06903/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Mariboru, spremembo sedeža in
spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5968291
Firma: EVTEKTOIDA, podjetje za sto-

ritve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: EVTEKTOIDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3302 Griže, Griže 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z

dne 29. 9. 1997.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Mariboru, s
firmo: EVTEKTOIDA, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.o.o., št. reg. vl. 1/10035/0.

Rg-401278
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00400 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa LIPNIK, gradbeništvo, tr-
govina, prevoz, d.o.o., Šmarje pri Jel-
šah, Mala pristava 16, sedež: Mala pri-
stava 16, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/01554/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5576644
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 1591

Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
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1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za sploš-
no rabo, d.n.; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6110 Po-
morski promet; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 4. 1998.

Rg-401283
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00167 z dne 19. 2 1999 pri
subjektu vpisa KANDIT EDA, trgovinska
d.o.o., sedež: Sernečeva 10, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/02517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5472121
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bilić Stipo, Osijek, Vij. S. Kolara 26,
imenovan 29. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-401284
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01283 z dne 17. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06907/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358006
Firma: ANDREJC, nizke gradnje, ure-

janje okolja, d.o.o.
Skrajšana firma: ANDREJC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3326 Topolšica, Topolšica 198
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Andrejc Miroslav, Mengeš,

Bergantova ul. 29, vstopil 4. 12. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Andrejc Miroslav, imenovan 4. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 6220 Izredni zračni pro-
met; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-401287
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01187 z dne 17. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Krškem in
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1338340
Firma: NATAŠA SMOLE, optika, izde-

lava očal in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: NATAŠA SMOLE, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3000 Celje, Prešernova 6.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Krškem, s fir-
mo: NATAŠA SMOLE, optika, izdelava očal
in trgovina, k.d., št. reg. vl. 1/03966/00.

Rg-401288
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00538 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa TRENDNET, d.o.o., raču-
nalniški inženiring, sedež: Efenkova 61,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/06693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, povečanje vložkov
družbenikov iz sredstev družbe ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1195611
Sedež: 3320 Velenje, Šlandrova 6a
Osnovni kapital: 12,777.000 SIT
Ustanovitelja: Oremuž Bojan in Oremuž

Mirjam, oba iz Velenja, Šalek 89, vstopila

7. 10. 1997, vložila po 6,388.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1998.

Rg-401289
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00515 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa JAVNO KOMUNALNO POD-
JETJE ŽALEC, d.o.o., sedež: Nade Cilen-
šek 5, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5068134
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 28520

Splošna mehanična dela; 41000 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-401290
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00522 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa EDITERA, tehnološko ko-
mercialni inženiring, d.o.o., Šoštanj, Rav-
ne 1, sedež: Ravne 1, 3325 Šoštanj, pod
vložno št. 1/00855/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5306540
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Pernat Anton, Rečica ob Savinji,
Spodnja Rečica 17, imenovan 24. 4. 1998.

Rg-401292
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00178 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MLEKARNA CELEIA, mle-
karstvo in sirarstvo, d.o.o., sedež: Arja
vas 92, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/00536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnih deležev, spremembo
poslovnih deležev, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5150957
Ustanovitelji: Kmetijska zadruga Sloven-

ska Bistrica, kmetijstvo, trgovina in storitve,
z.o.o., Slovenska Bistrica, Titova 33, vložila
3,937.932 SIT, Kmetijska zadruga Trbovlje,
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z.o.o., Trbovlje, Trg F. Fakina 12, vložila
1,342.833 SIT, Kmetijska gozdarska zadru-
ga Dravograd, z.o.o., Dravograd, Meža 21,
vložila 7,421.811 SIT, Kmetijska zadruga
Laško, z.o.o., Laško, Kidričeva 2, vložila
16,193.701 SIT, Kmetijska zadruga Šem-
peter, z.o.o., Šempeter, Šempeter 21a, vlo-
žila 7,613.817 SIT, HMEZAD – Kmetijska
zadruga Vransko, z.o.o., Vransko, Vransko
57, vložila 7,251.944 SIT, Kmetijska zadru-
ga Polzela, z.o.o., Polzela, Polzela 11a, vlo-
žila 7,522.443 SIT, HMEZAD – Kmetijska
zadruga Gotovlje, z.o.o., Žalec, Gotovlje 71,
vložila 6,229.121 SIT, HMEZAD – Kmetij-
ska zadruga Tabor, z.o.o., Tabor, Tabor 18,
vložila 3,444.029 SIT, Kmetijska zadruga
Šmarje, z.o.o., Šmarje pri Jelšah, Obrtniška
2, vložila 55,172.500 SIT, Kmetijska zadru-
ga Šentjur, z.o.o., Šentjur, Cesta L. Dobro-
tinška 3, vložila 30,916.566 SIT, Kmetijska
zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj, Trg
svobode 12, vložila 24,822.292 SIT, Kme-
tijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice,
z.o.o., Slovenske Konjice, Oplotniška c. 1,
vložila 18,734.458 SIT, Kmetijska zadruga
Celje, z.o.o., Celje, Kocbekova 5, vložila
13,287,047 SIT, Kmetijsko gozdarska za-
druga Prevalje, z.o.o., Prevalje, Trg 67, vlo-
žila 13,278.996 SIT, HMEZAD, Kmetijska
zadruga Trnava – Gomilsko, z.o.o., Trnava,
Gomilsko, Trnava 5a, vložila 7,459.247 SIT,
Mlekarska zadruga Arja vas, z.o.o., Petrov-
če, vložila 8,205.533 SIT, HMEZAD, Kmetij-
ska zadruga Braslovče, z.o.o., Braslovče,
Braslovče 23, vložila 6,796.685 SIT, HME-
ZAD, Kmetijska zadruga Petrovče, z.o.o., Pe-
trovče, Petrovče 1, vložila 6,221,877 SIT,
HMEZAD, Kmetijska zadruga Prebold,
z.o.o., Prebold, Prebold 91, vložila
4,244.658 SIT, ABC POMURKA, Kmetijsko
gozdarska zadruga Dol pri Hrastniku, z.o.o.,
Trg borcev NOB, vložila 2,323.392 SIT, in
Kmetijska zadruga Vuzenica, z.o.o., Vuzeni-
ca, Livarska 12, vložila 236.686 SIT, ki so
vstopili 30. 10. 1992, KMEČKI SKLAD 2,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 4a, vložil 31,955.489 SIT,
ki je vstopil 12. 11. 1996, KMEČKI SKLAD
1, pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, vložil 25,728.786
SIT, ki je vstopil 22. 12. 1995, Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 44,278.080 SIT, ki je
vstopil 12. 9. 1994, HMEZAD KMETIJSTVO,
d.d., Žalec, Vrečarjeva 8, vložil 2,569.336
SIT, in Zadružna kmetijska družba, trgovina,
kmetijske storitve in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Miklošičeva 4, vložila 45,189.806 SIT,
ki sta vstopila 20. 6. 1997 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 15510 Mlekars-
tvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdel-
kov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 15850 Proizvodnja testenin; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-

no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Pri šifri 51.180 vse, razen farmacevtskih
izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1997.

Rg-401296
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00560 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa KAMEN, kamnoseštvo in
trgovina, d.o.o., sedež: Medlog 7a, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01437/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5345057
Ustanovitelj: Skale Emil, izstopil 10. 6.

1998; KAMEN, kamnoseštvo in trgovina,
d.o.o., Celje, Medlog 7a, vstopil 10. 6.
1998, vložil 77.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-401298
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 97/01411 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa UNIOR, Kovaška industrija, d.d., se-
dež: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, pod
vložno št. 1/00248/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5042437
Člani nadzornega sveta: Knafelc Franc,

Cugmas  Velimir in Hajsinger-Potočnik Kar-
men, izstopili 12. 12. 1997; Režun Mateja,
vstopila 12. 12. 1997, ter Lovšin Matjaž in
Adamič Marjan, vstopila 25. 11. 1997.

Predložitev zapisnika skupščine z dne
12. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 12. 12. 1997.

Rg-401299
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01285 z dne 8 .3. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD KMETIJSTVO
ŽALEC, d.d., sedež: Vrečarjeva 8, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/00900/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta, zastopnika in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150876
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članoma uprave Omladič Eduardu in Cilen-
šek Francu, ki sta bila razrešena 7. 11.
1997.

Član nadzornega sveta: Jureš Anton, iz-
stopil 28. 10. 1997; Vrisk Peter, vstopil
28. 10. 1997.

Sprememba statuta z dne 28. 10. 1997.

KOPER

Rg-400350
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00260 z dne 3. 3. 1999 pri
subjektu vpisa DARIG – Gradbeno podjet-
je, d.o.o., Črni kal, sedež: Kastelec 8,
6275 Črni kal, pod vložno št. 1/04304/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
oseb, pooblaščenih za zastopanje in uskla-
ditev aktov s temile podatki:

Matična št.: 1359118
Firma: DARIG, zaključna dela v grad-

beništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: DARIG, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dariš Igor, izstop 15. 1.

1999; Hadžić Hamdija, Koper, Prisoje 6,
vstop 15. 1. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bilić Redžo, Izo-
la, Nazorjeva 13, vstop 15. 1. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dariš Igor, razrešen 15. 1. 1999;
direktor Hadžić Hamdija, imenovan 15. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Bilić Redžo, imenovan 15. 1. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge

inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina

na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-400365
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00922 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GROUP TOMOS, d.o.o., in-
dustrijski holding, Koper, sedež: Šmar-
ska cesta 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5477565
Ustanovitelji: STR INC, Fort Lee, New Yer-

sey, Parker Plaza 400, Kelby Street, vložek
23,679.799,05 SIT, ISTRABENZ d.d., Ko-
per, Zore Perello Godina 3, vložek
23,679.799,05 SIT, ROTOMATIKA d.o.o.,
Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija,
Spodnja Kanomlja 23, vložek 11,839.899,53
SIT, vstopili 29. 12. 1995, ter FINOR, sveto-
vanje in opravljanje finančnih poslov, d.o.o.,
Koper, Koper, Pristaniška ulica 14, vložek
4,799.959,27, vstopil 24. 12. 1997 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-401405
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01448 z dne 2. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05585/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Novi Gorici
in spremembo sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 5631670
Firma: D.E.M.S., Trgovina na debelo

in drobno d.o.o.
Skrajšana firma: D.E.M.S. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Agrarne refor-

me 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolić Dragan, Koper,

Agrarne reforme 18, vstop 30. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolić Dragan, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 2442 Proizvodnja far-
macevtskih preparatov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
pod vložno št. 1/2556/00 s firmo
D.E.M.S., Trgovina na debelo in drobno
d.o.o.

Rg-401414
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01930 z dne 4. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05589/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1357328
Firma: FIORE – Mlekarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: FIORE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Goriče 3a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Miglino Giuseppe, San Dor-

ligo Della Valle-Dolina, Sant Antonio in Bos-
co 81, vložek 1,260.000 SIT, Brovedan
Lorenzo, Farra Di Soligo, Italija, Via I. Set-
tembre 50, vložek 210.000 SIT, Veznaver
Franko, Portorož, Pot k izviru 31, Lucija,
vložek 210.000 SIT, Vesnaver Aleksander,
Portorož, Pot k izviru 29, Lucija, vložek
210.000 SIT, Vesnaver Mirella, Portorož,
Pot k izviru 29, Lucija, vložek 210.000 SIT,
vstopili 26. 10. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Miglino Giuseppe, imenovan 26. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Veznaver Franko, imenovan 26. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirars-
tvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri vpisu bivališča ustanovitelja in direk-
torja je bila tuja črka z dodatno oznako vpi-
sana tako, da je bila dodatna oznaka izpuš-
čena.

Rg-401432
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01813 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INVICTA d.o.o., inženiring
in trgovina Izola, sedež: Baredi 15a,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02581/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5534950
Firma: INVICTA d.o.o., Inženiring in tr-

govina
Skrajšana firma: INVICTA d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:

2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-

izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proi-
zvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
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aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6420 Telekomunikacije;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-401883
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00737 z dne 16. 4. 1999 pod
št. vložka 1/05618/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411209

Firma: ATRAN SECURITY, tehnično va-
rovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: ATRAN SECURITY,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Obrtniška ulica 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Bogdan in Plajh Ani-

ca, oba Koper, Cankarjeva ulica 10, vstopi-
la 22. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lesjak Bogdan, imenovan 22. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Plajh Anica, imenovana 22. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2971
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 32200 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in
telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno

na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 družba
lahko opravlja le dejavnost varovanja.

Rg-401884
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02036 z dne 14. 4. 1999 pri
subjektu vpisa UNISTON, Proizvodnja, tr-
govina in storitve d.o.o., Koper, sedež:
Beblerjeva 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03522/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5708966
Firma: UNISTON, proizvodnja, trgovi-

na in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: UNISTON d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, CMI Polje 9d
Osnovni kapital: 4,010.000 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Ratko, Koper, Beb-

lerjeva ulica št. 14, vstop 28. 8. 1992, vlo-
žek 4,010.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-401886
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00323 z dne 14. 4. 1999 pod
št. vložka 1/05617/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1359509
Firma: B & I, ŠPANIĆ, gradbeništvo,

trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: B & I, ŠPANIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vanganel 32a
Ustanovitelja: Španić Ivan in Španić Bo-

ris, oba Koper, Vanganel 32a, vstopila
19. 1. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.



Stran 5904 / Št. 89 / 4. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Španić Ivan, imenovan 19. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Špa-
nić Boris, imenovan 19. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;

5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na

drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, sampostrežnih 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; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Dejavnost taksistov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg;  7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
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; 7482 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

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

Rg-401890
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01340 z dne 14. 4. 1999 pri
subjektu vpisa WILB TOUR, turistično pod-
jetje d.o.o., Ankaran, sedež: Jadranska
86a, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/05056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložka s temile podatki:
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Matična št.: 5919525
Osnovni kapital: 59,729.607 SIT
Ustanoviteljica: Rozin Nevenka, Ankaran,

Kocjančičeva 29, vstop 2. 4. 1997, vložek
59,729.607 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-401912
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00650 z dne 1. 4. 1999 pri
subjektu vpisa INSIEME, trgovina, turizem
in gostinstvo, d.o.o., Koper, sedež: Beb-
lerjeva 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, zastopnikov, družbenikov, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo in us-
kladitev dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5581192
Firma: SEACARRIER S, pomorsko

agencijska družba d.o.o.
Skrajšana firma: SEACARRIER S d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šare Milovan, izstop 8. 3.

1999; Šare Ines, izstop 8. 3. 1999; Smer-
du Aleš, Strunjan, Strunjan 131, vstop 8. 3.
1999, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zahtila Martin, Koper, Cesta
na Markovec 65, vstop 8. 3. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šare Milovan, razrešen 8. 3. 1999;
Šare Ines, razrešena 8. 3. 1999; direktori-
ca Prodan Liljana, Izola, Dolina 3, imenova-
na 8. 3. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev, z izjemo sklepanja pogodb, ki predstav-
ljajo prevzem obveznosti za družbo v višini
več kot 4,000.000 SIT ali obremenitve ne-
premičnin družbe, za kar potrebuje soglas-
je skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 6010 Želez-
niški promet; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6210 Zračni promet na red-
nih linijah; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 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 na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74400 Ogla-
ševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pd šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pri vpisu firme in skrajšane firme družbe
je bila tuja črka z dodatno oznako vpisana
tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.

Rg-401919
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01500 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa OPTOS d.o.o., proizvodnja
strojev, vibrotehnologije, marketing in
inženiring Izola, sedež: Trgovska 5,
6310 Izola, pod vložno št. 1/05480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 1263188
Ustanovitelji: Goleš Dinko, Izola, Zelena

ulica 4, vložek 300.000 SIT, Mihanović Bra-
toljub, Split, Hrvaška, Paićeva 40, vložek
300.000 SIT, Hedžet-Baruca Irena, Koper,
Pahorjeva 28, vložek 300.000 SIT, Zevnik
Leopold, Niederneukirchen, Avstrija, Ober-
grunbrun 6, vložek 300.000 SIT – vstopili
24. 3. 1998, ter Radetič Vinko, Maite,
Guam, ZDA, 472 RTE 8, Suite 1B 475,
vložek 300.000 SIT – vstopil 9. 9. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-401921
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01967 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa CIMOS COMMERCE,
d.o.o., Trgovina z avtomobili in servisira-
nje, sedež: Cesta Marežganskega upora
2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo omejitev pooblastil po-
slovnega organa s temile podatki:

Matična št.: 5648653
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šik Dario, Dekani, Dekani 300, raz-
rešen 14. 7. 1995 in ponovno imenovan za
direktorja, ki ne more brez predhodnega
soglasja skupščine sklepati poslov glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim de-

lom ali o obremenitvi nepremičnin, prevze-
mati jamstev ter drugih po naravi podobnih
poslov. Skupščina lahko s posebnim skle-
pom veže sklenitev posameznih vrst poslov
na svoje predhodno soglasje.

Rg-402966
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00339 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa BAMBUS, trgovina, komer-
ciala, turizem in marketing, d.o.o., Luci-
ja, Liminjanska 49, sedež: Lucija, Limi-
njanska 49, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04281/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, družbenikov, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti, zastopnika ter uskladitev usta-
novnega akta z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5784387
Firma: BAMBUS, OKIČKI & OKIČKI, tr-

govina, komerciala, turizem in marke-
ting, d.n.o., Lucija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Okički Marjan, Portorož,
Liminjanska 49, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o., 15. 1. 1995, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Okički Vida,
Portorož, Liminjanska 49, vstop 15. 1.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Okički Vida, imenovana 15. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
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aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Pod opr. št. Srg 339/95 z dne 21. 4.
1999 se vpiše preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v d.n.o., na podlagi sklepa o preobli-
kovanju z dne 15. 1. 1995.

Rg-402967
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01627 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SREČKA
KOSOVELA SEŽANA p.o., sedež: Koso-
velova ulica 6, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/00543/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, skrajšano firmo in usta-
novitelja ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5210429
Firma: OSNOVNA ŠOLA SREČKA KO-

SOVELA
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA

SREČKA KOSOVELA
Ustanovitelj: Občina Sežana, Sežana,

Partizanska c. 4, vstop 27. 11. 1996, od-
govornost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1999:
5551 Storitve menz; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-402968
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01961 z dne 26. 4. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DRAGO-
MIRJA BENČIČA BRKINA p.o., sedež: Hr-
pelje 23, 6240 Kozina, pod vložno št.
1/00293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo imena, ustanovitelja ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089379
Firma: OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIR-

JA BENČIČA-BRKINA HRPELJE

Skrajšana firma: OŠ HRPELJE
Sedež: 6240 Kozina, Hrpelje, Reška

cesta 30
Ustanovitelj: Skupščina občine Sežana,

izstop 29. 9. 1997; Občina Hrpelje-Kozina,
Kozina, Reška c. 14, vstop 29. 9. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1999:
5551 Storitve menz; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-402970
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00648 z dne 8. 4. 1999 pri
subjektu vpisa SUMA INŽENIRING d.o.o.,
Bazoviška 18, Ilirska Bistrica, sedež: Ba-
zoviška 18, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/00686/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo dejav-
nosti ter uskladitev družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5289378
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dujc Marko, izstop 15. 12.

1994; Batista Saša, Ilirska Bistrica, Županči-
čeva 12, vložek 480.000 SIT, Brunjak Dar-
ko, Ilirska Bistrica, Mala Bukovica 1, vložek
30.000 SIT, Cetin Bojan, Ilirska Bistrica, Pre-
šernova 42, vložek 480.000 SIT, Petričič
Vladimir, Ilirska Bistrica, Zarečje 12a, vložek
30.000 SIT, Pirih Marjan, Ilirska Bistrica, Tru-
barjeva 7, vložek 480.000 SIT, vstopili 7. 8.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo; Juretić
Mirko, izstop 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-402971
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00682 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PODGO-
RA p.o., sedež: Kuteževo 18, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/00280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-

ditev z zakonom o zavodih, spremembo fir-
me in sedeža, skrajšano firmo ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5086019
Firma: OSNOVNA ŠOLA PODGORA,

Kuteževo
Skrajšana firma: OŠ Kuteževo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Kuteže-

vo 2f
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:

55510 Dejavnost menz; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-402972
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00765 z dne 20. 5. 1999 pri
subjektu vpisa KRASOPREMA, Tovarna
pohištva d.d., Dutovlje, sedež: Dutovlje
127a, 6221 Dutovlje, pod vložno št.
1/00057/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5033713
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Turk

Mirko, razrešen 16. 3. 1999 kot predsednik
uprave; predsednik uprave Kodelja Stanko,
Ajdovščina, Lovričeva 10, imenovan 16. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402975
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00815 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PIRANESE, trgovina, po-
sredovanje, komercialne in finančne sto-
ritve, turizem, d.o.o., Koper, sedež: Fer-
rarska 12, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.n.o, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, družbe-
nikov in vložkov ter dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5665108
Firma: PIRANESE, Trgovina, turizem,

poslovne storitve, BONI & OSTALI, d.n.o.
Skrajšana firma: PIRANESE, BONI &

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

odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Leninova 1
Ustanovitelja: Boni Franco, Benetke, Itali-

ja, Via San Marco 1887, izstop iz d.o.o. in
vstop v d.n.o., 29. 3. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Zupičič Ma-
riza Benetke, Italija, Via Castello 5964, izstop
iz d.o.o. in vstop v d.n.o., 29. 3. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupičič Mariza, imenovana 29. 3.
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1999, kot poslovodkinja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1999:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 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;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

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

Pod opr. št. Srg 815/99 z dne 22. 4.
1999 se vpiše preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v d.n.o., na podlagi sklepa o preobli-
kovanju družbe z dne 29. 3. 1999.

Rg-402967
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00828 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TIB PETROL TRANSPORT,
d.d., Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17, Ilir-
ska Bistrica, sedež: Šercerjeva 17, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/00126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5156564
Člani nadzornega sveta: Rojc Emil, Vin-

šek Jožica, Filiput Jožko in Penko Marjan,
izstopili 19. 3. 1999 ter Simčič Drago, Mon-
tani Ksenija, Šepec Janez in Volk Stojan,
vstopili 19. 3. 1999.

Rg-403387
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00909 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DUŠANA
BORDONA p.o., Semedela, sedež: Roz-
manova 21a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni zavod, spre-
membo imena in ustanovitelja ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083141
Firma: OSNOVNA ŠOLA DUŠANA

BORDONA SEMEDELA-KOPER, SCUOLA
ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEME-
DELLA-CAPODISTRIA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6000 Koper, Rozmanova 21a,

Via Rozman 21a
Ustanovitelj: Skupščina občine Koper,

izstop 21. 11. 1996; Mestna občina Ko-
per, Koper, Verdijeva 10, vstop 21. 11.
1996, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
52740 Druga popravila, d.n.; 55510 Stori-
tve menz; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 92511 Dejavnost knjižnic; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-403388
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00556 z dne 24. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PLAMA-PUR, proizvodnja
in predelava plastičnih mas, d.d., Pod-
grad, sedež: Podgrad 17, 6244 Pod-
grad, pod vložno št. 1/02241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta, pooblastil zastopnika ter nadzorni svet
s temile podatki:

Matična št.: 5042348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-

gorčič Radoš, Ilirska Bistrica, Dolnji Zemon
91b, razrešen 16. 3. 1998 kot začasni di-
rektor in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gorjanc Bojan,
Grilj Stojan, Tiselj Marjan, Dovgan Franci in

Mikolj Milan, izstopili 16. 3. 1998 ter Krt
Damijan, Batič Julijana, Bratina Igor, Mikolj
Milan in Dovgan Franci, vstopili 16. 3. 1998.

Sprememba statuta z dne 16. 3. 1998.

Rg-403389
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00774 z dne 5. 5. 1999 pri
subjektu vpisa HOTELI KOPER, Turistično
podjetje, d.d., HOTELI KOPER, Impresa
turistica, s.p.a., sedež: Pristaniška 3,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00990/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine z dne 29. 4.
1998, čistopis statuta in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5001919
Člani nadzornega sveta: Žnidaršič Kran-

jc Alenka, predsednica, izstop 6. 2. 1998;
Baruca Armando, izstop 6. 2. 1998; Gra-
bar Egidio, izstop 11. 2. 1998; Mikolič
Zmago, namestnik predsednice, izstop
29. 4. 1998; Gomazel Olga, izstop 29. 4.
1998 ; Martinčič Renata, in Pangeršič An-
drej, vstopila 29. 4. 1998.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
29. 4. 1998.

Rg-403391
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01228 z dne 24. 5. 1999 pri
subjektu vpisa CASINO PORTOROŽ, d.d.,
prirejanje posebnih iger na srečo, se-
dež: Obala 75a, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/03500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5680859
Člani nadzornega sveta: Vuk Janez, iz-

stop 30. 7. 1998 ter Smrdelj Robert in Po-
tokar Bruno, vstopila 28. 4. 1998.

Rg-403393
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01505 z dne 24. 5. 1999 pri
subjektu vpisa HTG, Hoteli, turizem in go-
stinstvo, d.d., Sežana, sedež: Partizan-
ska cesta 1, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, imenova-
nje članov nadzornega sveta in spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5197856
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fur-

lan Stanislav, Sežana, Dane pri Sežani 75,
razrešen 30. 9. 1998 kot začasni direktor
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lozej Jelka, Re-
ner Anica in Godina Franc, izstopili 30. 9.
1998 ter Lozej Jelka, Bandelj Iztok in Foški
Ludvika, vstopili 30. 9. 1998.

Spremembe in dopolnitve statuta (pre-
čiščeno besedilo) z dne 30. 9. 1999.

Rg-403394
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01689 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MODRA LINIJA 3, pooblaš-
čena investicijska družba, d.d., Koper,
sedež: Pristaniška ulica št. 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/05300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega (odobrenega) kapitala in spremem-
bo statuta s temile podatki:
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Matična št.: 1126172
Osnovni kapital: 510,763.000 SIT
Sprememba statuta (čistopis) z dne

20. 5. 1998.

Rg-403395
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01916 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa DROGA PORTOROŽ, živil-
ska industrija d.d., sedež: Obala 27,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/00584/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5048265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žižek Jan Janko, Dravograd, Meža
51, imenovan 1. 1. 1999, kot namestnik
predsednika uprave – generalnega direk-
torja, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403396
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00369 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LESONIT, Lesno kemična
industrija d.d., sedež: Nikole Tesle 11,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/00121/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o spremembi osnovnega ka-
pitala in spremembo osnovnega kapitala (so-
časno zmanjšanje in povečanje) s temile
podatki:

Matična št.: 5037816
Osnovni kapital: 573,016.000 SIT
Osnovni kapital po sklepu skupščine z

dne 22. 10. 1998 se šteje za spremenje-
nega z dnem pravnomočnosti sklepa o potr-
ditvi prisilne poravnave v stečaju, t.j. z
31. 12. 1998.

Rg-403400
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00874 z dne 6. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MASPED, Mednarodna
špedicija in transport, d.o.o., sedež: Voj-
kovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/03709/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, družbenikov in vložkov, uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5708737
Ustanovitelji: TMV, TRANSPORTMIT-

TEL-VERMIETUNGS UND SPEDITIONS
Ges.M.B.H., izstop 9. 4. 1998; Dujc Mitja,
izstop 9. 4. 1998; MASPED HUNGARIAN
GENERAL FORWARDING LTD. CO., Buda-
pest, Madžarska, Kristof ter H-1364, vstop
8. 9. 1992, vložek 1,425.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Brec Robert, Ankaran,
Srebrničeva ul. 7, vstop 9. 4. 1998, vložek
79.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ko-
relič Gabrijela, Portorož, Senčna pot 10, vs-
top 9. 4. 1998, vložek 39.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stokuća Branimir, Koper,
Kraljeva 17, vstop 9. 4. 1998, vložek 39.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dujc
Mitja, razrešen 18. 2. 1998 kot v.d. direk-
torja; direktor Brec Robert, imenovan 18. 2.
1998, pogodbe, katerih vrednost presega
5.000 USD (srednji tečaj Banke Slovenije
na dan sklenitve) lahko sklepa samo s pred-
hodnim soglasjem skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1999:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na 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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-

tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe (čisto-
pis) z dne 30. 11. 1998.

Rg-403489
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00428 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa FUTUR, trgovina, d.o.o.,
Portorož, sedež: Obala 7a, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/02617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5549949
Sedež: 6320 Portorož, Obala 4c
Ustanovitelj: Čimbur Marica, izstop

28. 1. 1999; Mlekuž Bojan, Nova Gorica,
Ulica XXX. divizije 15c, vstop 28. 1. 1999,
vložek 1,262.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mekužci; 55240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi 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 ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo

in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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 podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 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 zmogljivsti; 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; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63220 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Organizacija izved-
be 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 drugih kopenskih vo-
zil v najem; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-

nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Po-
grebna dejavnost; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 91712 druž-
ba opravlja samo prirejanje posebnih iger
na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-403490
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00509 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa OPTIMAL – Podjetje za po-
pravila in čiščenje motornih vozil, ter go-
stinstvo, d.o.o., Sežana, sedež: Partizan-
ska cesta 71c, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/00862/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo firme, sedeža, druž-
benika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastop-
nika in uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5348277
Firma: OPTIMAL – steklarstvo in trgo-

vina, d.o.o., Sežana
Sedež: 6210 Sežana, Levstikova uli-

ca št. 7
Osnovni kapital: 2,317.568 SIT
Ustanovitelj: Gruden Albert, izstop 2. 2.

1999; Velić Arif, Sežana, Levstikova ulica
št. 7, vstop 2. 2. 1999, vložek 2,317.568
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gruden Albert, razrešen 2. 2. 1999;
direktor Velić Arif, imenovan 2. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
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mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom.

Rg-403491
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00204 z dne 10. 5. 1999 pod
št. vložka 1/05630/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1365487
Firma: ESTQEM, trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Cankarjeva 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Željan Martina, Postoj-

na, Cankarjeva ulica 5, vstop 14. 1. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Željan Martina, imenovana 14. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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, interantov; 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); 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Orgnaizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-403492
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00606 z dne 12. 5. 1999 pod
št. vložka 1/05633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1403893
Firma: KONEKTA, družba za promet

in upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: KONEKTA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 6320 Portorož, Obala 33
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: LB PROPRIA, družba za

upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Ljublja-
na, Trg republike 3, vstop 12. 2. 1999, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; HOTELI MORJE, delniška družba, Por-
torož, Obala 33, vstop 12. 2. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Antolovič Marino, Izola, Pobočna 6,
imenovana 15. 2. 1999, zastopa družbo
brez omejitev za vsa pravna dejanja, razen
za sklepanje pravnih poslov odtujitve in
obremenitve nepremičnin, najemanja in da-
janja posojil, poroštev in prevzemanja jam-
stev za obveznosti drugih oseb, nakupa del-
nic ali deležev drugih pravnih oseb in neod-
plačnega odtujevanja premoženja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 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; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403493
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00320 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SIC INVEST, družba za in-
vesticijska vlaganja in upravljanje s ka-
pitalom d.o.o., Gregorčičev drevored 7,
Postojna, sedež: Gregorčičev drevored
7, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/03951/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5736846
Ustanovitelj. GEBI d.o.o., specializirano

investicijsko podjetje za poslovanje pod po-
goji zastavljalnice, izstop 7. 12. 1998; ZA-
DRUGA MEDALJON z.b.o., Ljubljana, Tav-
čarjeva 6, vstop 7. 12. 1998, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403494
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00714 z dne 12. 5. 1999 pod
št. vložka 1/05634/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Mariboru, spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, družbenikov, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika in uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5667704
Firma: PODJETJE ZA RAZVOJ KOMU-

NIKACIJ, INFORMATIKE, STORITVE IN
TRGOVINO INXM, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Rozmanova 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zimet Zlatko, izstop 19. 3.

1999; Dobaj Bojan, izstop 19. 3. 1999;
Kučej Marjan, izstop 19. 3. 1999; Lešnik
Pavel, Koper, Rozmanova 19, vstop 3. 4.
1992, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zimet Zlatko, razrešen 19. 3. 1999;
direktor Lešnik Pavel, imenovan 19. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 0501 Ribiš-
tvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 2222 Drugo tiskarstvo; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5223

Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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;
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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55100 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.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, 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; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem 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; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
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kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti.

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

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vložno št. 1/6493/00.

Rg-403496
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00367 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
SIRIJ d.o.o., Tržaška c. 29, Postojna, se-
dež: Tržaška c. 29, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/01036/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5363136
Firma: J & M ŠPORT, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: J & M ŠPORT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ambrožič Jurij, Postojna,

Kosovelova cesta 7, vstop 16. 12. 1989,
vložek 2,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1999:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-

goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proi-
zvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih 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; 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,
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; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 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; 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;
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; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
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razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-403498
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00393 z dne 17. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SLICOMM – Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Koper, sedež: Ulica 15. maja
št. 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo podatkov pri usta-
novitelju in zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5556996
Ustanovitelja: Emeršič Karl Aleksander,

Dekani, Dekani 78b, vstop 3. 12. 1991,
vložek 547.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Da Rin Spaletta Pietro, izstop
28. 12. 1998; Vieceli Pietro, izstop 9. 5.
1996; Grižon Mihael, Sečovlje, Dragonja
13, vstop 28. 12. 1998, vložek 765.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Emeršič Karl Aleksander, imenovan
20. 5. 1994, za sklepanje poslov, ki prese-
gajo tolarsko protivrednost 10,000.000 ITL,
sklepanje pogodb o nakupu ali prodaji ne-
premičnin, osnovnih sredstev, darilnih in
kreditnih pogodb, potrebuje soglasje skupš-
čine oziroma podpis predsednika skupšči-
ne.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1999:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje 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; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-

mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403499
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00411 z dne 17. 5. 1999 pod
št. vložka 1/05639/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1387871
Firma: EMAR-INC, Podjetje za trgovi-

no, izvoz in uvoz, d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: EMAR-INC d.o.o., Ilir-

ska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Rozma-

nova 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jakačić Siniša, Ilirska Bi-

strica, Rozmanova 39, vložek 189.000 SIT,
Jakačić Renato, Opatija, Matulji, Cesta za
Osojnaki 6, vložek 1,092.000 SIT, Jakačić
Marjetica, Opatija, Matulji, Cesta za Osoj-
naki 6, vložek 630.000 SIT, Jakačić Paulo,
Opatija, Matulji, Cesta na Osojnaki 6, vlo-
žek 189.000 SIT, vstopili 23. 10. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakačić Siniša, imenovan 23. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-

rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
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na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Dejavnost holdingov; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-403501
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00376 z dne 17. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LIV PLASTIKA, predelava
plastike, d.o.o., Postojna, sedež: Indu-
strijska cesta 2, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/05522/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložka s temile podatki:

Matična št.: 1317288
Osnovni kapital: 829,361.100 SIT
Ustanovitelj: LIV POSTOJNA, hidravlika,

stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska
c. 2, vstop 17. 7. 1998, vložek
829,361.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-403507
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00762 z dne 21. 5. 1999 pod
št. vložka 1/05641/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1415328
Firma: PAV MAJERIČ, Proizvodnja, tr-

govina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: PAV MAJERIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6258 Prestranek, Slavina 24
Ustanovitelja: Majerič Alenka, Prestra-

nek, Slavina 24, vstop 29. 3. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
in en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Majerič Alenka, imenovana 29. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1999:
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte.

Rg-403508
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00708 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TIM*ING – Inženiring svet-
lobne opreme, d.o.o., Koper, sedež: Uli-
ca 15. maja št. 6, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00878/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5334543
Sedež: 6000 Koper, Repičeva ulica

številka 4.

Rg-403511
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00936 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MC MILLAN, zabavna in-
dustrija, d.o.o., Ankaran, sedež: Kolom-
ban 9f, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/01863/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matinča št.: 5469201
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1999:

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5510 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z

nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7440 Oglaševanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov.

Dejavnost, izbrisana dne 27. 5. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-403512
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00946 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa STRELEC LINE, Uvozno-iz-
vozno podjetje za trgovino, proizvodnjo,
zastopanje in gradbeništvo, d.o.o., Koper,
sedež: Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04353/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5802733
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenik Tepšič Borka, Karlovac, Hrvaš-
ka, I. Kršnjavoga 16, razrešen 21. 5. 1999
in imenovan za prokurista.

Rg-403513
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00413 z dne 25. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ELASTIK, Proizvodnja in
trgovina d.o.o., Izola, sedež: Dobrava 22,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00866/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zatopnika s temile podatki:

Matična št.: 5330688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Matijašić Ivan, razrešen 6. 3. 1998;
direktor Matijašić Ivan ml., Izola, Dobrava
št. 22, imenovan 6. 3. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-403514
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00414 z dne 28. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ELASTIK, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Izola, sedež: Dobrava
22, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in njiho-
vih poslovnih deležev ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5330688
Ustanovitelji: Matijašič Ivan, izstop 16. 11.

1998; Matijašič Ivan ml. Izola, Dobrava št.
22, vložek, 6,028.667 SIT, Matijašič Damir,
Izola, Dobrava št. 22, vložek 6,028.667 SIT,
Matijašič Marko, Izola, Dobrava št. 22, vlo-
žek 6,028.666 SIT, vstopili 16. 11. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Čistopis družbene pogodbe z dne
16. 11. 1998.

Rg-403623
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01501 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa SOLCE & BAVDAŽ d.n.o.,
kulturne in svetovalne storitve Ankaran,
sedež: Hrvatini 204, 6238 Ankaran, pod
vložno št. 1/05096/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje d.n.o. v
zavod, spremembo firme, skrajšane firme,
dejavnosti, zastopnikov in spremembo po-
datkov pri družbenikih s temile podatki:
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Matična št.: 5869340
Firma: LUTKOVNO GLEDALIŠČE PAPI-

LU, zavod za produkcijo, organizacijo in
izvedbo kulturnih prireditev Ankaran

Skrajšana firma: LUTKOVNO GLEDAL-
IŠČE PAPILU Ankaran

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6280 Ankaran, Hrvatini 204
Ustanovitelja: Bavdžar-Solce Maja, An-

karan, Hrvatini 204, izstop iz d.n.o. in vstop
v zavod 24. 9. 1998, odgovornost: ne od-
govarja; Solce Brane, Ankaran, Hrvatini
204, izstop iz d.n.o. in vstop v zavod 24. 9.
1998, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Solce Brane, razrešen 24. 9. 1998 in
imenovan za zastopnika, ki kot namestnik
direktorja zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 22. 6. 1999:
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinar-
skih storitev; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 8520 Veterinars-
tvo; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v zavod na podlagi sklepov z dne 24. 9.
1998.

KRANJ

Rg-400032
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00012 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MALAVI, trgovsko podjetje
in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje
1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01437/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5411955
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1999:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi.

Rg-400036
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01867 z dne 4. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa HOTEL KRIM, Bled, d.o.o., se-
dež: Ljubljanska 7, 4260 Bled, pod vlož-
no št. 1/01694/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5005078
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-

ran Konda Matjaž, razrešen 30. 10. 1998
kot začasni direktor; direktor Lavrič Miran,
Bled, Gregorčičeva 27, imenovan 30. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400043
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00741 z dne 2. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa AQUASAVA, tekstilna industri-
ja in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Gore-
njesavska 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5707625
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:

1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja

spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 15. 4. 1998.

Rg-400048
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01109 z dne 2. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa JENKO, podjetje za proizvod-
njo, servis in trgovino, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Virmaše 109, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/00452/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5294835
Sedež: 4220 Škofja Loka, Virmaše

195.
Rg-401527

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00238 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa AQUASAVA, tekstilna indu-
strija in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Go-
renjesavska 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izbris zastavne pravice ter pre-
povedi odsvojitve in obremenitve s temile
odatki:

Matična št.: 5707625
Izbriše se zaznamba, vpisana s sklepom

Srg 1069/96 z dne 3. 12. 1996 o vpisu
zastavne pravice, prepovedi odsvojitve in
obremenitve poslovnega deleža TEKS-
TILIND, d.o.o., Kranj v tej družbi, na podlagi
izbrisnega dovoljenja Gorenjske banke d.d.,
Kranj, št. 34/9 z dne 4. 3. 1999.
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Rg-401541
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01516 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve, d.d.,
sedež: Cesta Ste Marie Aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5034701
Člani nadzornega sveta: Simoneti Rino,

Škoberne Josip, Žvipelj Aleksandra in Ju-
stin Jože, izstopili 1. 9. 1998 ter Mandič
Bojan in Samar Milivoj, vstopila 1. 9. 1998.

Rg-401546
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01601 z dne 10. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06357/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme in sedeža, ustanoviteljev, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5793203
Firma: PIROTERM, protipožarni in izo-

lacijski sistemi, d.o.o., Cerklje na Go-
renjskem

Skrajšana firma: PIROTERM, d.o.o.,
Cerklje na Gorenjskem

Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4207 Cerklje, Češnjevek 17,
Cerklje na Gorenjskem

Osnovni kapital: 17,451.670 SIT
Ustanovitelji. Izolirka Piroterm, d.o.o., iz-

stop 8. 7. 1994; Izolirka, industrija izolacij-
skih materialov, Ljubljana, d.o.o., izstop
8. 7. 1994; Celarc Veljko, Logatec, Vodo-
vodna 6a, vložek 5,933.567,80 SIT, Gričar
Bojan, Domžale, Obrtniška 6b, vložek
4,886.467,60 SIT, Grilc Ciril, Cerklje, Tra-
ta 2, vložek 698.066,80 SIT, Grilc Jože,
Cerklje, Trata 20, vložek 698.066 SIT, Grilc
Franc, Cerklje, Trata 11, vložek
698.066,80 SIT, Grilc Vincenc, Cerklje,
Trata 23, vložek 698.066,80 SIT, Koželj
Anton, Kranj, Gradnikova 2, vložek
1,047.100,20 SIT, Tomažič Stane, Cerklje,
Češnjevek 13, vložek 698.066,80 SIT, Rib-
nikar Janez, Cerklje, Velesovo 26, vložek
1,047.100,20 SIT, Kern Ivica, Kranj, Hrast-
je 25, vložek 1,047.100,20 SIT – vstopili
8. 7. 1994, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Radulovič Branko, razrešen 1. 9.
1994; direktor Celarc Veljko, imenovan
1. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
Gričar Bojan, Domžale, Obrtniška 6b, ime-
novan 1. 9. 1994, kot pomočnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4545 Druga zaključna grad-

bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana s sklepom Srg 529/94
z dne 8. 3. 1994.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/23951/00 z isto firmo.

Rg-401558
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00217 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa BILANCA, knjigovodske
storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Snediceva
10, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje kapitala, spre-
membo firme, skrajšane firme, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789915
Firma: BILANCA, d.o.o., knjigovodske

storitve
Skrajšana firma: BILANCA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,503.080 SIT
Ustanoviteljica: Ciglič Bojana, Kranj,

Snediceva 10, vstop 14. 12. 1992, vložek
1,503.080 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
5274 Druga popravila, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-401586
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01337 z dne 4. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa BTT INTERTRANSPORT, trgov-
sko in prevozno podjetje, d.o.o., sedež:
Delavska 25, 4281 Mojstrana, pod vlož-
no št. 1/05798/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenika, zastopnika in
spremembo mej pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5949483
Firma: NAJDEK, trgovsko in prevozno

podjetje, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: NAJDEK, d.o.o., Jese-

nice
Sedež: 4270 Jesenice, C. Cirila Tav-

čarja 3b
Ustanovitelj: Boškov Ilčo, izstop 10. 4.

1998; Najdek Tomislav, Jesenice, C. Cirila
Tavčarja 3, vstop 6. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Boškov Ilčo, razrešen 10. 4. 1998 kot po-

slovodja, direktor; Najdek Tomislav, razre-
šen 10. 4. 1998 kot poslovodja direktor in
ponovno imenovan na to funkcijo.

Rg-402612
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00203 z dne 6. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06395/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1387731
Firma: DBV VALJAVEC & CO., družba

za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: DBV VALJAVEC & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta revolu-

cije 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Valjavec Borut, Jesenice,

Cesta revolucije 11, vstop 4. 3. 1999, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem; Biščević Dejan, Škof-
ja Loka, Mestni trg 8, vstop 4. 3. 1999,
vložek 1.000 SIT, odgovornost:  odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Valjavec Borut, imenovan 4. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor
Biščević Dejan, imenovan 4. 3. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
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;
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5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
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); 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
riska dejavnost, razen javne pošte; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-402613
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00200 z dne 6. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06394/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392379
Firma: ECO TEAM, družba za energe-

tiko, plinifikacijo in ekološke dejavno-
sti, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Staneta Ža-

garja 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jalen Urban, Radovljica,

Staneta Žagarja 30, vstop 12. 1. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jalen Urban, imenovan 12. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15810 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1598
Proizivodnja mineralnih vod in brezalkokhol-
nih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo
založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 40300 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
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urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, rakim mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-

stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost prehrambenih obra-
tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
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.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditev;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.
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Rg-402617
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00267 z dne 7. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403907
Firma: BERČIČ IN DRUŽBENIK, pre-

delava plastičnih mas, posredništvo in
trgovina d.n.o.

Skrajšana firma: BERČIČ IN
DRUŽBENIK d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4220 Škofja Loka, Ljubljan-
ska cesta 21

Ustanovitelja: Berčič Romana, Škofja Lo-
ka, Partizanska cesta 45, vstop 23. 3.
1999, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem; Hafner Rok, Škofja Loka, Ljub-
ljanska cesta 21, vstop 23. 3. 1999, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Berčič Romana, imenovana 23. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; Haf-
ner Rok, imenovan 23. 3. 1999, je kot druž-
benik izvzet od zastopanja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo.

Rg-402619
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01425 z dne 7. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa GAMAPET, podjetje za posre-
dovanje, trgovino in marketing, d.o.o.,
Kranj, sedež: Kebetova 1, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5610125
Ustanovitelj: Petrič Marijan, izstop 26. 8.

1998; Petrič Tadeja, Kranj, Partizanska ce-
sta 11, vstop 26. 8. 1998, vložek
1,501.100 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-402621
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01610 z dne 7. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa PALČEK, trgovina in storitve,
Kranj, d.o.o., sedež: Lahovče 46, 4207
Cerklje, pod vložno št. 1/03782/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova družbenice, zastopnice, popra-
vek imena zastopnice, spremembo dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691699
Ustanoviteljica: Cencelj Vovk Miroslava,

Kranj, Zoisova 17, vstop 14. 10. 1992, vlo-
žek 1,781.180 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Cencelj Vovk Miroslava, imenovana
14. 10. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen

oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-402622
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01840 z dne 7. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa HELIX, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Bavdkova
26, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04098/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča osebo, pooblaščeno za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5682584
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tre-

sket Ivan, Kranj, Bavdkova ul. 26, imeno-
van 1. 12. 1998, kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402627
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01083 z dne 12. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06401/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Ljublja-
ne, spremembo osnovnega kapitala in os-
novnih vložkov, dejavnosti, pogodbe, spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5552613
Firma: MEPLAS – TNT, podjetje za go-

stinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: MEPLAS – TNT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 4280 Kranjska Gora, Bezje 13
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: MEPLAS, podjetje za vele-

prodajo, maloprodajo, zastopanje, inženiring
in zunanjo trgovino d.o.o., Grosuplje, Se-
liškarjeva cesta 14, vstop 21. 11. 1991, vlo-
žek 110.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Oreškovič Mira, Grosuplje, Seliškarje-
va cesta 14, vstop 21. 11. 1991, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Oreškovič Zvonko, Grosuplje, Seliškarjeva
cesta 14, vstop 21. 11. 1991, vložek
990.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 70100 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 74820 Pakiranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 8. 5. 1998.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z
isto firmo na sedežu Šmartinska 152 pod
vložno št. 1/14262/00.

Rg-402628
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01410 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa INDRAMAT, elektromotor-
ji, proizvodnja električnih motorjev
d.o.o., Železniki, sedež: Otoki 21, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/06259/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča skrajšano
firmo, spremembo firme, spremembo druž-
benikov in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1317709
Firma: INDRAMAT ELEKTROMOTOR-

JI, proizvodnja električnih motorjev
d.o.o., Železniki

Skrajšana firma: INDRAMAT ELEKTRO-
MOTORJI, d.o.o., Železniki

Ustanovitelji: MANNESMANN REXROTH
AG, Lohr Am Main, Jahnstrasse 3-5, vstop
10. 7. 1998, vložek 375,369.748 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; DOMEL, Elektro-
motorji in gospodinjski aparati, d.d., izstop
26. 8. 1998.

Sprememba družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 26. 8. 1998.

Rg-402630
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01051 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROLOCO MEDICO, trgovina,
storitve in proizvodnja, Zgornje Jezersko,
d.o.o., Podružnica PROLOCO MEDICO tr-
govina Ljubljana, sedež: Trubarjeva 78,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05147/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5802652002
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-402631
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00294 z dne 19. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06404/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411306
Firma: REBOLKOP, prevozi in zemelj-

ska dela, d.o.o.
Skrajšana firma: REBOLKOP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Predoslje 115
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rebol Robert, Kranj, Pre-

doslje 115, vstop 23. 3. 1999, vložek
1,474.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rebol Milan, Kranj, Predoslje 115,
vstop 23. 3. 1999, vložek 319.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kokalj Martina,
Golnik, Letence 9, vstop 23. 3. 1999, vlo-
žek 307.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Rebol Robert, imenovan 23. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Rebol Milan, imenovan 23. 3. 1999;
prokuristka Kokalj Martina, imenovana
23. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1999:
0202 Gozdarske storitve; 1421 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami in ogrevanje; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463

Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 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; 60220 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-402632
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01368 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL JELOVICA BLED,
d.o.o., sedež: Cesta svobode 8, 4260
Bled, pod vložno št. 1/01693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5005051
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., označba A, izstop 3. 7. 1998; Slo-
venska razvojna družba, d.d., označba F,
izstop 3. 7. 1998; PID Kmečka družba d.d.,
Ljubljana, Stegne 21, vstop 3. 7. 1998, vlo-
žek 47,355.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; INFOND – ZLAT PID d.d., Maribor,
Trg svobode 6, vstop 3. 7. 1998, vložek
80,088.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-402633
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01258 z dne 15. 4. 1999 pod
št. vložka 1/05457/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5307511002
Firma: SEAWAY, Navtično podjetje,

d.o.o., PODRUŽNICA V LJUBLJANI
Skrajšana firma: SEAWAY, d.o.o.,

PODRUŽNICA V LJUBLJANI
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Igriška uli-

ca 12
Ustanovitelj: SEAWAY, Navtično podjet-

je, d.o.o., Bled, Pot na lisce 2, vstop 29. 4.
1998, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-
kopin Japec, Ljubljana, Vodnikova 4, ime-
novan 29. 4. 1998, kot vodja podružnice
zastopa in predstavlja podružnico neome-
jeno.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo.

Rg-402637
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01560 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA GOZDARSKA
ZADRUGA z.o.o., Škofja Loka, sedež: Fu-
žinska ulica 1, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/05500/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5142202
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Živic

Erna, Škofja Loka, Podlubnik 186, razreše-
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na 28. 9. 1998 kot v.d. vodje finančno ra-
čunovodske službe in imenovana za vodjo
finančno računovodske službe, ki zastopa
zadrugo v mejah poslov finančno računo-
vodske službe – neomejeno; Hof Mira,
Škofja Loka, Podlubnik 154, razrešena
28. 8. 1998 kot v.d. vodje komercialne
službe in imenovana za vodjo komercialne
službe, ki zastopa zadrugo v mejah komer-
ciale – neomejeno.

Rg-402638
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01836 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TEXCOM, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino ter proizvod-
njo osebnih zaščitnih sredstev, d.o.o.,
Kranj, sedež: Glavni trg 11, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00848/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, dopolnitev dejavnosti, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5336210
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Omersa Lea, Kranj, Par-

tizanska c. 10j, vstop 8. 2. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 9. 1998.

Rg-402639
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00322 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNA GORENJA VAS, sedež:
Trata 7, 4224 Gorenja vas, pod vložno
št. 1/00250/09 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temilepodatki:

Matična št.: 5053838001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-

har Marija, razrešena 30. 9. 1998 kot vodja
lekarne; Šifrar Nataša, Škofja Loka, Cesta
talcev 2, imenovana 1. 10. 1998, kot vodja
lekarne Gorenja vas, zastopa zavod v okviru
dejavnosti enote in naroča blago, ki je pred-
met dejavnosti lekarne v okviru sprejetega
letnega plana in sklenjenih dobavnih pogodb.

Rg-402640
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01151 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ELTERM, podjetje za elek-
tro strojno montažo in trgovino, Bled,
d.o.o., sedež: Prečna 7, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/00378/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5288215
Ustanoviteljici: Soklič Vida, izstop 16. 4.

1998; Soklič Ana in Soklič Mateja, obe
Bled, Prečna ulica 7, vstopili 16. 4. 1998,
vložili po 699.100 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 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;
2852 Splošna mehanična dela; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 40200 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-402642
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00087 z dne 6. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
povečanje kapitala, vložka družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo priimka in na-
slova zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5338620
Firma: OMICOM, informacijski inženi-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 1
Osnovni kapital: 2,843.001 SIT
Ustanovitelj: Vrtar Oblak Matej, Kranj,

Britof 420, vstop 1. 2. 1990, vložek
2,843.001 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrtar Oblak Matej, imenovan 1. 2.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
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št. 1/4661/00, s firmo OMICOM, informa-
cijski inženiring, podjetje za ekonomske in
organizacijske storitve in posredništvo, Ljub-
ljana d.o.o., s sedežem Komandanta Sta-
neta 5, Ljubljana.

Rg-402644
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00314 z dne 22. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06409/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodiča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403869
Firma: INVEST AB, finančne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: INVEST AB, d.o.o.,

Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucin-

ski trg 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Eržen Anita, Škofja Loka,

Podlubnik 85, vložek 1,050.000 SIT, Grze-
tič Milena, Škofja Loka, Stara Loka 70, vsto-
pila 24. 3. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Eržen Boris, Škofja Loka, Podlubnik
85, imenovan 24. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Eržen Igor, Škofja
Loka, Podlubnik 85, imenovan 24. 3. 1999;
prokurist Arhar Tadej, Škofja Loka, Vincarje
42, imenovan 24. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Org-
naizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-402647
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00348 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO KRANJ, Podjetje za
informiranje in ekonomsko propagando,

d.o.o., sedež: Slovenski trg 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
poslovnih deležev družbenikov in naslovov
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5331463
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložek 2,487.000 SIT,
Nadišar Ljubica, Tržič, Zelenica 8, vložek
523.000 SIT, Rejc Milena, Kranj, Janka
Puclja 9, vložek 247.000 SIT, Močnik Mile-
na, Kranj, Jezerska 9d, vložek 523,000 SIT,
Potrata Marjan, Kranj, Smledniška 122, vlo-
žek 454.000 SIT, Božič Breda, Kranj, Ki-
dričeva 38, vložek 593.000 SIT, Zaplotnik
Sonja, Preddvor, Srednja Bela 10a, vložek
523.000 SIT, Bešter Vinko, Kranj, Draga
Brezarja 18, vložek 524.000 SIT, Bauman
Robert, Kranj, Zariška 20, vložek 454.000
SIT, Štefančič Igor, Kranj, Vrtna ulica 35,
vložek 386.000 SIT, Bartolac Mirko, Tržič,
Ročevnica 28, vložek 523.000 SIT, Colnar
Peter, Kranj, Mrakova 1, vložek 663.000
SIT, Flerin Milena, Kranj, Britof 284, vložek
593.000 SIT, Tomazin Peter, Duplje, Žiga-
nja vas 90, vložek 555.000 SIT – vstopili
13. 7. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-402650
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00313 z dne 20. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06406/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411390
Firma: A B O, arhitekt biro Oblak, d.o.o.
Skrajšana firma: A B O d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, C. na klanec 55a
Osnovni kapital: 2,422.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Ciril, Kranj, Cesta na

klanec 55a, vstop 30. 3. 1999, vložek
2,422.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Ciril, imenovan 30. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 4521 Splošna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843

Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-402651
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00020 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve, d.d.,
sedež: Cesta Ste Marie Aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5034701
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Bedina Janez, razrešen 24. 12.
1998 kot predsednik uprave; predsednik
uprave Lovše Tomaž, Domžale, Jarška 5,
imenovan 22. 1. 1999.

Član nadzornega sveta: Lovše Tomaž F.,
izstop 22. 1. 1998.

Rg-402657
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00283 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa BIO NOVA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Jesenice, sedež: Prosvetna
3a, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05029/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, kapitala, poslovnega deleža,
akta o ustanovitvi, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5782589
Firma: BIO NOVA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIO NOVA, d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Jesenice
Osnovni kapital: 2,287.000 SIT
Ustanovitelj: Baloh Marko, Žirovnica,

Moste 11j, vstop 20. 4. 1994, vložek
2,287.800 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
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kolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko 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; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskihdomov
in drugih mladinskih prenočišč; 55220 De-

javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60100 Že-
lezniški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;

92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

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

Rg-402659
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00192 z dne 12. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06400/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1387626
Firma: M2, proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: M2 d.o.o.
Pravnorog. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Trojarjeva 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Dežman Magda in Dež-

man Mateja, obe Mavčiče, Mavčiče 106,
vstopili 12. 2. 1999, vložili po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Dežman Magda, imenovana 12. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev;
Dežman Mateja, imenovana 12. 2. 1999,
kot namestnica direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 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 kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinirane-
ga olja in maščob; 1543 Proizvodnja marga-
rine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja krmil;
15720 Proizvodnja hrane za hišne živali;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
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izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 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; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2511 Proizvodnja plaš-
čev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;

2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 9240 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;

3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za in-
valide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4020 Oskrba s plina-
stimi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 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;
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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 drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na

tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električni hgospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežni hrestavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-

mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 73104 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge dejavnosti javne
higiene; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Pogrebna dejavnost; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zaseb-
na gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-402661
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00248 z dne 8. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ČEVLJAR, proizvodno in tr-
govska družba, d.o.o., sedež: Mavčiče
59, 4211 Mavčiče, pod vložno
št. 1/05440/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5891680
Sedež: 4211 Mavčiče, Mavčiče 59
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1999:

19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Pro-
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izvodnja obutve; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51420 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki.

Rg-402664
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01644 z dne 7. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa G & P HOTELI BLED, p.o., se-
dež: Cankarjeva 6, 4260 Bled, pod vlož-
no št. 1/00493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, zastop-
nika, družbenike in osnovni kapital, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5301971
Firma: G & P HOTELI BLED, hotelirstvo

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Bled
Osnovni kapital: 1.800,000.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD Golf hotel, b.o., iz-

stop 1. 5. 1998; TOZD, Park hotel, b.o.,
izstop 1. 5. 1998; Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
1. 5. 1998, vložek 1.800,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavčič Matevž, Bled, Savska 68, ime-
novan 11. 12. 1989, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Kerčmar Ludvik, razre-
šen 30. 4. 1998 kot direktor poslovne eno-
te Park hotel.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 92610
Obratovanje športnih objektov; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-402665
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00168 z dne 7. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa TERME KRANJSKA GORA, ter-
malna in mineralna voda ter turizem, d.d.,
sedež: Kranjska Gora, 4280 Kranjska Go-
ra, pod vložno št. 1/06190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1274732
Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 2.

1999, da se osnovni kapital z vložki poveča za
1.360,615.000 SIT na 1.522,236.000 SIT.

Rg-402666
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00040 z dne 7. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRADBENO PODJETJE BO-
HINJ, d.d., sedež: Triglavska 8, 4264 Bo-
hinjska Bistrica, pod vložno
št. 1/00226/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5075432
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cve-

tek Janez, Srednja vas v Bohinju, Srednja
vas v Bohinju 97, razrešen 7. 10. 1998 kot
začasna uprava in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cerkovnik Ja-
nez, Hodnik Alojz, Korošec Stanislav, Pe-
kovec Jakob in Tancar Andreja, vsi izstopili
19. 5. 1998 ter Skornšek David, Razinger
Anton, Korošec Stanislav, Hodnik Alojz in
Rozman Jožef, vstopili 19. 5. 1998.

Rg-402667
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00118 z dne 7. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO
KRANJ, d.d., sedež: C. Stanega Žagarja
53, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo nadzornega sveta,
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5142415
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Drašler Andrej, Trzin, Mengeška 21a, raz-
rešen 5. 1. 1999 kot začasni direktor ter
dne 6. 1. 1999 imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Arnuš Silvo, Ilar
Darko in Špilar Tomaž, izstopili 10. 12.
1998 ter Rojc Metka, Ilar Darko in Konc
Janez, vstopili 10. 12. 1998.

Rg-402668
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00343 z dne 29. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PROLOCO JEZERSKO,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Zg. Jezersko 139,
4206 Zgornje Jezersko, pod vložno
št. 1/03399/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža družbe in
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5625025
Sedež: 4206 Zgornje Jezersko, Zgor-

nje Jezersko 70
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tepina Vinko, razrešen 26. 3. 1999;
direktor Frantar Anton, Zgornje Jezersko,
Zg. Jezersko 138, imenovan 26. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402670
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00299 z dne 28. 4. 1999 pri
subjektu vpisa L – PLAN, podjetje za pro-
jektiranje, meritve in prodajo, d.o.o., Ži-
rovnica, sedež: Zabreznica 50c, 4274
Žirovnica, pod vložno št. 1/02466/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5509840
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bird Val, razrešen 16. 3. 1999; di-
rektor Legat Božo, Žirovnica, Zabreznica
50c, imenovan 16. 3. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-402671
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00302 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa GFC, gorenjski finančni
center d.o.o., sedež: Koroška cesta 31,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/06115/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo usta-
noviteljev in spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1228498
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Skodlar Franc, Lebar Šte-

fanija, Grzetič Milena, Skodlar Ljudmila, Er-
žen Anita (Anica), izstopili 29. 3. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Grzetič Andrej, razrešen 29. 3.
1999; Lebar Simona, razrešena 29. 3.
1999 kot namestnica direktorja.

Rg-402672
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00341 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TERME KRANJSKA GORA,
termalna in mineralna voda ter turizem,
d.d.., sedež: Kranjska Gora, 4280 Kranj-
ska Gora, pod vložno št. 1/06190/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta in spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 1274732
Člani nadzornega sveta: Pem Stane, Ve-

likanje Florjan, Perkolič Nikola, Šiftar Sabi-
na, Kotnik Jože, Oitzl Hugo, Košir Rado,
Lamovšek Metod, Tarman Božidar, Bernik
Tomaž, Kobal Gaja in Oblak Simon, vsi iz-
stopili 18. 2. 1999 ter Bohinec Iztok, Ko-
bav Gaja, Košir Rado, Kotnik Jože, Lamov-
šek Metod, Oblak Simon, Pem Stanislav,
Perkolič Nikola in Velikanje Florijan, vstopili
18. 2. 1999.

Sprememba statuta z dne 18. 2. 1999.

Rg-402673
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00302 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa GFC, gorenjski finančni
center d.o.o., sedež: Koroška cesta 31,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/06115/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo usta-
noviteljev in spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1228498
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Skodlar Franc, Lebar

Štefanija, Grzetič Milena, Skodlar Ljudmila,
Eržen Anita (Anica), izstopili 29. 3. 1999;
Skodlar Francka, Kranj, Britof 82, vstop
29. 3. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grzetič Andrej, razrešen 29. 3.
1999; Lebar Simona, razrešena 29. 3.
1999 kot namestnica direktorja; direktorica
Skodlar Francka, imenovana 29. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-402676
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00320 z dne 22. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ŽIVILA KRANJ, trgovina in
gostinstvo, d.d., sedež: Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo, pod vložno
št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta in spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5241006
Člani nadzornega sveta: Pintar Emil Mi-

lan in Markelj Franc, izstopila 25. 3. 1999
ter Jašovič Božo in Perko Dimc Mirjana,
vstopila 25. 3. 1999.

Rg-402679
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00296 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL JELOVICA BLED,
d.o.o., sedež: Cesta svobode 8, 4260
Bled, pod vložno št. 1/01693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005051
Skrajšana firma: HOTEL JELOVICA

BLED
Člani nadzornega sveta: Kontarščak

Kristjan A., Rangus Katrca in Rus Zdravko,
vstopili 17. 3. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 3. 1999.

Rg-402680
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00334 z dne 21. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06408/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403702
Firma: EURO KARBA, podjetje za pro-

izvodnjo tekstilnih izdelkov, d.o.o., Bo-
hinjska Bistrica

Skrajšana firma: EURO KARBA, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Trg
svobode 1

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nuttebaum Frank, Duessel-

dorf, Nemčija, Schoenenkamp 160, vstop
8. 4. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grieshaber Kirsten Birgit, Oed-
heim, Nemčija, Eichenstrasse 43, imeno-
vana 8. 4. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
1710 Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
1720 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823

Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

Rg-403984
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01465 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ALPLES, industrija pohiš-
tva, d.d., Železniki, sedež: Češnjica 54,
4228 Železniki, pod vložno
št. 1/00126/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, spremembo članov nadzornega sveta in
spremembo firme ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5039584
Osnovni kapital: 283,484.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 18. 9.
1992, vložek 283,484.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Jurjevčič Anton,
Kljun Dalibor in Božič Andrej, izstopili 27. 8.
1997 ter Resnik Miloš, Rakovec Anton in
Markelj Viktor, vstopili 27. 8. 1997.

Rg-403991
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00084 z dne 11. 5. 1999 pri
subjektu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER
VILA BOGATIN, d.o.o., Bled, sedež: Pod
skalo 4, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/04155/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5690366
Ustanovitelja: Istinič dr. Vitomir, Žirovni-

ca, Zabreznica 46, vstop 27. 6. 1994, vlo-
žek 49.190 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kirurški sanatorij Rožna dolina, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta IV/47, vstop 6. 1.
1999, vložek 2,623.483 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

LJUBLJANA

Rg-401486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06961 z dne 8. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa KAIJ, proizvodnja, trgovina,
export-import, Dol pri Hrastniku, Pod hri-
bom 2, d.o.o., sedež: Pod hribom 2,
1431 Dol pri Hrastniku, pod vložno
št. 1/05899/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5344867

Firma: KAIJ, Proizvodnja, trgovina, ex-
port-import, d.o.o.

Skrajšana firma: KAIJ, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 11. 1998.

Rg-401487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00976 z dne 4. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa AKTIVA MAI, Svetovanje in izved-
ba prodaje in nakupa družb, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 156, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25435/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5847176
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Horvat Darku, ki je bil razrešen
19. 2. 1999.

Rg-401488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00967 z dne 4. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa ČITANKA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Zg. Pirniče 115,
1215 Medvode, pod vložno
št. 1/06473/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5362172
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Tatjana, izstopila

22. 2. 1999; Novak Jožica in Novak Boris,
oba iz Medvod, Zgornje Pirniče 115, vsto-
pila 22. 2. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Novak Tatjana, razrešena 22. 2.
1999; direktor Novak Boris, imenovan
22. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 21210 Proizvod-
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nja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja go-
spodinjskih higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22110 Iz-
dajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in perio-
dike; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55303 Dejavonot slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 2. 1999.

Rg-401489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00006 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MESARSTVO KRUŠIČ družba za pro-
dajo mesnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Be-
zenškova ul. 11, sedež: Bezenškova 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848440
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 15130

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa.

Rg-401490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06369 z dne 4. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa IZVIR, trgovina, transport, go-
stinstvo in inženiring, d.o.o., Ivančna Go-
rica, sedež: Cesta II. grupe odredov 17,
1295 Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/10192/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5455294
Osnovni kapital: 15,333.843,35 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Janez, Krka, Znojile

14, vstopil 10. 12. 1990, vložil
15,333.843,35 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1998.

Rg-401491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00849 z dne 5. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31639/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381113
Firma: HEMAMED, družba za trgovino

in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HEMAMED, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Dreni-

kov vrh 5
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: Černelč Peter, Ljubljana,

Pot na Drenikov vrh 5, vstopil 22. 2. 1999,
vložil 2,150.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černelč Peter, imenovan 22. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22150 Drugo založništvo;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji

živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
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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; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izved-
be 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 drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74820 Pakiranje;

74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-401492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01016 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa TOURIST MANAGEMENT, druž-
ba za poslovne storitve, d.o.o., sedež:
Štefanova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1353144
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hiti

Rudolf, Bled, Gradnikova cesta 8, razrešen
7. 1. 1999 kot direktor in imenovan za pro-
kurista, in direktor Panizzo Giancarlo, Fer-
rara, Via della Vittoria 66, imenovan 7. 1.
1999.

Rg-401494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00054 z dne 13. 1. 1999 pod št.
vložka 1/31456/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363263
Firma: IBRAHIMAGIĆ JASMINA & DRU-

GI, družba za poslovne storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: IBRAHIMAGIĆ JASMI-
NA & drugi, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Čepovan-
ska 17

Ustanovitelja: Ibrahimagić Jasmina, Ljub-
ljana, Čepovanska 17, in Ibrahimagić Da-
mir, Trebnje, Martinja vas 28, vstopila 6. 1.
1999, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ibrahimagić Damir in prokuristka Ibra-
himagić Jasmina, imenovana 6. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135

Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
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govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-401621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06555 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa ŠMID & VEHOVAR, Podjetje za
finančno-računovodske storitve, d.o.o.,
Ponikve 76b, Videm-Dobrepolje, sedež:
Ponikve 76b, 1312 Videm-Dobrepolje,
pod vložno št. 1/09298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5434408
Osnovni kapital: 1,986.723,50 SIT
Ustanovitelja: Vehovar Franc in Šmid

Ljudmila, oba iz Vidma-Dobrepolje, Ponikve
76b, vstopila 14. 11. 1990, vložila po
993.361,75 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Šmid Ljudmili, ki je bila razreše-
na 12. 5. 1994.

Rg-401622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06017 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa PORSCHE LEASING SLO, d.o.o.,
leasing in posredovanje, sedež: Bravni-
čarjeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26510/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in po-
godbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5903017
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

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

Rg-401623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06031 z dne 1. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa EMONA-PROJEKT, projektiranje
in inženiring, d.o.o., sedež: Tržaška 204,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23221/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanovitelja, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5768730
Firma: EMONAPROJEKT, projektira-

nje in inženiring, d.o.o
Skrajšana firma: EMONAPROJEKT,

d.o.o.
Ustanovitelja: Martinjak Milena, vstopila

24. 5. 1993, in Martinjak Izidor, vstopil
13. 11. 1997, oba iz Ljubljane, Tržaška ce-
sta 204a, vložila po 856.200 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Martinjak Milena, razrešena

13. 11. 1997; direktor Martinjak Izidor, ime-
novan 13. 11. 1997.

Rg-401626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07483 z dne 1. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa HOFFMANN-LA ROCHE LTD., Ba-
sel, podružnica Ljubljana, sedež: Dalma-
tinova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27511/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5926912
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Leskovšek Cizej Vesna, Domžale,
Ulica Simona Jenka 11, imenovana 9. 11.
1998.

Rg-401627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07484 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa PORSCHE LEASING SLO, d.o.o.,
leasing in posredovanje, sedež: Bravni-
čarjeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26510/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5903017
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Andree Prosenc Tjaša, Ljubljana,
Wolfova 1, in Quehenberger Michael Jo-
hann, Salzburg, Avstrija, Stanffeneggstr.
23b, imenovana 12. 1. 1999.

Rg-401631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00213 z dne 1. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31613/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363557
Firma: RO GAST, Svetovanje in inže-

niring v gastronomiji, d.o.o.
Skrajšana firma: RO GAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska c. 2a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zgonc Robert, Ljubljana,

Mrzelova ulica 21, vstopil 13. 10. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zgonc Robert, imenovan 13. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 3. 1999: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15200 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15810 Proizvodnja kru-

ha, svežega peciva in slaščic; 15820 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 15840 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860
Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
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no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost 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; 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov.

Rg-401632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00224 z dne 9. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa SOLATKO, trgovska družba na
debelo in drobno, uvoz-izvoz, d.o.o., se-
dež: Litijska cesta 171, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1233416
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Polon-

ce Čude 5.
Rg-401633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00227 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa SINTER, proizvodnja in trgovina,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Cesta v Mestni
log 100b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04640/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5334926
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Krapež Miloš, Brezovica pri Ljubljani,
Pot za stan 2, Dragomer, imenovan 28. 10.
1998.

Rg-401634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00269 z dne 9. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa ELBAS, trgovina, posredovanje,
zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Spodnji
Rudnik II/18, sedež: Spodnji Rudnik
II/18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08565/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5422183
Firma: ELBAS, trgovina, posredova-

nje, zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 60

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 60.

Rg-401635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00270 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMAIL, podjetje za internet
storitve, d.o.o., Šentvid pri Stični, Velike
Pece 17, sedež: Velike Pece 17, 1296
Šentvid pri Stični, pod vložno
št. 1/31230/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1338960
Firma: EMAIL, podjetje za internet sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EMAIL, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1509 Ljubljana, Dunajska 5
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

15. 1. 1998.

Rg-401637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00411 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ANDINO-HYDROPOWER ENGINEER-
ING, Inženiring podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ulica bratov Bezlajev 3, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/18150/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5606144
Osnovni kapital: 73,572.193,55 SIT
Ustanovitelj: HP ANDINO S.A., Republi-

ka Panama, P.o. BOX 8320 Panama 7,
vstopil 1. 4. 1992, vložil 73,572.193,55
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 12. 1998.

Rg-401638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00532 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAVISA, posredništvo, proda-
ja in inženiring, d.o.o., sedež: Homec
7/31, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/18566/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanovitelja, deleža, zastopnika in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5643961
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Loboda Viktor, izstopil

26. 1. 1999; Loboda Mateja, Radomlje,
Homec, VII. ulica 31, vstopila 26. 1. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Loboda Viktor, razrešen 26. 1. 1999;
direktorica Loboda Mateja, imenovana
26. 1. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 1. 1999.

Rg-401639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00623 z dne 11. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa CONTEX, Unternehmensbe-
ratungs- und Handels Gesellschaft
m.b.H., – PODRUŽNICA LJUBLJANA, Di-
mičeva 14, Ljubljana, sedež: Dimičeva
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28660/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5967376
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 52720

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.

Rg-401640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00637 z dne 2. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31619/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387162
Firma: KMI, kovinarstvo, montaža, in-

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

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Topole 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pinterič Jožef, Mengeš,

Šubljeva ulica 1, vložil 1,050.000 SIT, Ter-
dič Frančišek, Ljubljana, Sedejeva ulica 10,
vložil 525.000 SIT, in Sobočan Branko,
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Kamnik, Rudniška ulica 9, vložil 525.000
SIT – vstopili 26. 1. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pinterič Jožef, imenovan 26. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-401641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00662 z dne 9. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa DOKUMENTARNA, d.o.o., družba
za ustvarjanje in posredovanje kulturnih
vrednot ter druge poslovne dejavnosti,
Ljubljana, Podutiška 148, sedež: Podu-
tiška 148, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01800/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega

kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5236959
Firma: DOKUMENTARNA, družba za

ustvarjanje in posredovanje kulturnih
vrednot ter druge poslovne dejavnosti,
d.o.o.

Osnovni kapital: 2,234.367 SIT
Ustanovitelji: Aleksič Vojko, Mauri Stani-

slav, Obreza Jožef, Plestenjak Janez, Zajec
Bernarda in Žagar Tomislav, izstopili 18. 12.
1998; Kastelic Peter, Ljubljana, Potokarje-
va ulica 71, vložil 220.755 SIT, Kladivar
Vojko, Ljubljana, Celovška 28, vložil
846.602 SIT, Pavlinec Ivan, Ljubljana, Peri-
čeva 7, vložil 86,917 SIT, Simčič Mik Ne-
ven, Ljubljana, Peričeva ulica 7, vložil
176.292 SIT, Strajnar Stanislav, Ljubljana,
Polanškova 36, vložil 265.666 SIT, Štular
Anka, Ljubljana, Štularjeva ulica 7, vložila
198.635 SIT, Valentine Mark Alexander,
Ljubljana, Ježica 20a, vložil 176.292 SIT,
Vizjak Andrej, Ljubljana, Gorkičeva 16, vlo-
žil 131.604 SIT, in Vizjak Špela, Ljubljana,
Gorkičeva 16, vložila 131.604 SIT – vstopi-
li 21. 12. 1994, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strajnar Stanislav, razrešen 21. 12.
1998; direktor Kladivar Vojko, imenovan
21. 12. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 1. 1999.

Rg-401642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00664 z dne 9. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa BKS-LEASING, družba za leasing,
financiranje in trgovino, d.o.o., sedež: Tr-
dinova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27502/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5935539
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Gričnik Alma, razrešena 1. 2.
1999; direktor Dežman Boštjan, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 20, imenovan 1. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00666 z dne 9. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa MOHOR, Podjetje za svetovanje,
inženiring in trgovino, Brodska c. 6,
1210 Ljubljana, d.o.o., sedež: Brodska
c. 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10251/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5445850
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnikoma Mohorič Urošu in Mohorič To-
mažu, ki sta bila razrešena 31. 12. 1998.

Rg-401644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00669 z dne 4. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa CAMING, d.o.o., inženiring, Pred-
jamska 11, Ljubljana, sedež: Predjam-

ska 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12816/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
žev, zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523435
Ustanovitelja: Jurkovič Jože, izstopil

21. 1. 1999; Peterlin Gorazd, Ljubljana,
Predjamska cesta 13, in Mikuš Rok, Ljub-
ljana, Brilejeva ulica 13, vstopila 30. 5.
1991, vložila po 1,504.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Jurkovič Jožetu, ki je bil razre-
šen 21. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 1. 1999.

Rg-401645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00684 z dne 2. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31617/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380834
Firma: MSM PRODUCTION, storitve in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MSM PRODUCTION,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beblerjev

trg 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Malčič Stanko, vložil

1,092.000 SIT, in Malčič Alma, vložila
1,008.000 SIT, oba iz Ljubljane, Vrhovčeva
ulica 8, vstopila 5. 2. 1999, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Malčič Alma, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Malčič Stanko,
imenovana 5. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
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množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev 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; 3162 Proizivodnja druge ele-
ktrične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 32200 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih naprav; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3542 Proizvod-
nja koles; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-

mi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55220
Dejavnost kampov; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9304 Druge
dejavnost za nego telesa.

Rg-401649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00998 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa WEITNAUER, mednarodna tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Legato-
va 2h, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18552/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5620724
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Emeršič Božo, razrešen 5. 1. 1999;
direktor Kokot Peter, Domžale, Bevkova 3,
Vir, ter prokurista Hafner Branko, Ljubljana,
Knezova 4, in Ielli Jacques Daniel Alfred,
Landser, Haut Rhin, Francija, 7 Rue Esc-
hentzwiller, imenovani 5. 1. 1999.

Rg-401650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01000 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa VEBRA, Finančno-računovod-
ski inženiring, d.o.o., sedež: Rozmanova
2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23044/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775680
Skrajšana firma: VEBRA, d.o.o., Ul. Po-

horskega bat. 113, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Pohor-

skega bataljona 113
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Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-401651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01070 z dne 11. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa WIT BOY, trgovska družba,
d.o.o., sedež: Dol 97b, 1353 Borovnica,
pod vložno št. 1/31359/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, naslova in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1323598
Firma: WIT B, trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: WIT B, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 29
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

23. 2. 1999.

Rg-401652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00040 z dne 26. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATR, računalniški inženiring,
d.o.o., sedež: V Murglah 81, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02156/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 3670/97 – spremembo sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov, na-
slova zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5286964
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova

49a
Ustanovitelji: Kandus Andrej, Ljubljana,

V Murglah 81, vstopil 16. 6. 1989, vložil
767.250 SIT, Sicherl Igor, Ljubljana, Toško
čelo 14, vstopil 16. 6. 1989, vložil 209.250
SIT, Kandus Marjan, Ljubljana, V Murglah
81, vstopil 27. 11. 1991, vložil 418.500
SIT, Trnovec Robert, Ljubljana, Kebetova
10d, vstopil 13. 6. 1997, vložil 75.000 SIT,
in Bardutzky Katarina, Ljubljana, Pribinova
7, vstopila 13. 6. 1997, vložila 30.000 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kandus Andrej, razrešen 13. 6.
1997; direktor Sicherl Igor, imenovan
14. 5. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Trnovec Robert, imenovan
13. 6. 1997.

Dejavnost, izbrisana 26. 3. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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.; 5121 Trgovi-

na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost

hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov;5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1997.

Rg-401653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00038 z dne 24. 3. 1999 pod št.
vložka 1/12192/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5632668002
Firma: GANAMM, d.o.o., Podjetje za

trgovino, proizvodnjo, zastopstva, inge-
neering, zunanjo trgovino ter zavaroval-
ništvo, Podružnica GAN AIR

Skrajšana firma: GANAMM, d.o.o., Ljub-
ljana, Podružnica GAN AIR

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4210 Brnik – AERODROM,

Zgornji Brnik 130
Ustanovitelj: GANAMM, d.o.o., Ljublja-

na, Malnarjeva 51, vstopil 30. 10. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mušić Nikola, Ljubljana, Malnarjeva
51, imenovan 30. 10. 1998, zastopa po-
družnico kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-401654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05995 z dne 24. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa VITA ŠARM, Družba za limfno
drenažo, kozmetiko, masažo in aroma
terapijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Samo-
va 35, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07162/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5376343
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Suhadolc Andrej in zastopnica Suha-
dolc Sara, razrešena 21. 10. 1998; Suha-
dolc Marija, Ljubljana, Pribinova 2, razreše-
na 21. 10. 1998 kot prokuristka in imeno-
vana za direktorico.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 10. 1998.

Rg-401655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00010 z dne 24. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31718/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358901
Firma: ETI SVIT, d.o.o., proizvodnja

dekorativnih in drugih keramičnih izdel-
kov

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovnik 4a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ETI ELEKTROELEMENT,

d.d., Izlake, Obrezija 5, vstopil 15. 12.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vahtar Jože, Mengeš, Aljaževa ulica
1, in prokurist Smrkolj Jože, Izlake, Mlinše
33, imenovan 16. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 26210
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 26240 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 26250 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na
debelo.

Rg-401656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04995 z dne 24. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa REGENERACIJA, nakup, pre-
delava, prodaja, d.o.o., sedež: Kamniška
47, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02400/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5293324
Sedež: 1217 Vodice, Kamniška 47.

Rg-401658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05370 z dne 17. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa CLIMASOL, Podjetje za pro-
jektiranje, nadzor in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Aleševčeva 74, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15335/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deleža, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5556171
Ustanovitelj: Korotaj Andrej, Jurišič Bran-

ko in Žontar Aleš, izstopili 10. 9. 1998; Knol
Matjaž, Ljubljana, Tacenska 92, vstopil
30. 12. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Žontar Alešu, ki je bil razrešen
10. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih

delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-401659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07516 z dne 17. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31680/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1365304
Firma: O.UMEK & C.O., d.n.o., družba

za organizacijo, proizvodnjo, storitve in
vrednotenje nepremičnin

Skrajšana firma: O.UMEK & C.O., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Stara Vrhni-

ka 48
Ustanoviteljici: Umek Cecilija in Umek

Simona, oba z Vrhnike, Stara Vrhnika 48,
vstopili 23. 12. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorici Umek Cecilija in Umek Simona,
imenovani 23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja
govedi; 0123 Reja prašičev; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5170 Druga trgovina na debelo;
7411 Pravno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje.

Rg-401660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00039 z dne 17. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31678/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1363239
Firma: CERK – KARIS, založništvo, sto-

ritve, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: CERK – Karis, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1352 Preserje, Preserje 33
Ustanovitelja: Cerk Boštjan, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Cerk Ladi-
slava, ki je vložila 1.000 SIT in ne  odgo-
varja oba iz Preserja, Preserje 33, vstopila
31. 12. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cerk Boštjan in družbenica Cerk La-
dislava, ki kot namestnica direktorja zasto-
pa družbo neomejeno, imenovana 31. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
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tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-401662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06775 z dne 17 .3. 1999 pri sub-
jektu vpisa FAMM COMMERCE, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vr-
hovci, C. XVII/32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20213/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izbris zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5687772
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Jernejc Zdenki in Cerk Marinki,
ki sta bili razrešeni 28. 10. 1998.

Rg-401665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05975 z dne 17. 3. 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: Hudobivnik Štefan, izstopil

19. 10. 1998; Truta Srečko, Šenčur, Ku-
raltova ul. 12, vstopil 19. 10. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hudobivnik Štefan, razrešen 19. 10.
1998; direktor Truta Srečko, imenovan
19. 10. 1998.

Rg-401669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01642 z dne 2. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31618/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278711
Firma: ARMIKOR, Inženiring in poslov-

no svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARMIKOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Jožeta Ja-

me 16
Osnovni kapital: 1,536.000 SIT
Ustanovitelj: Erzin Gabrijel, Ljubljana,

Grošljeva ulica 1, vstopil 3. 3. 1999, vložil
1,536.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Erzin Gabrijel, imenovan 3. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-

ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-401671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01662 z dne 4. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa OTOLOG, podjetje za nudenje
zdravstvenih storitev s področja otori-
nolaringologije in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ulica bratov Učakar 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23972/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka direktorice
s temile podatki:

Matična št.: 5792550
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kranjec Martina, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 10, imenovana 15. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06248 z dne 21. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa INFOS, Informatika na sloven-
skem, Podjetje za sejemske promocij-
ske in izobraževalne prireditve, d.o.o.,
sedež: Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18594/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, ustanoviteljev in naslova
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5622379
Osnovni kapital: 4,684.980 SIT
Ustanovitelji: Stojanovič Radomir, Ljub-

ljana, Petrovičeva 1b, vložil 699.910 SIT,
Jus Andrej, Domžale, Breznikova 30, vložil
699.910 SIT, Sotošek Branko, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 44, vložil 530.440 SIT,
Ocvirk Mojmir, Celje, Zagrad 58, vložil
353.720 SIT, Kanduti Marijana, Ljubljana,
Švabičeva 1, vložila 353.720 SIT, Kobe Mi-
loš, Ljubljana, Pod lipami 52, vložil 438.080
SIT, Zrimec Miran, Ljubljana, Postojnska 16,
vložil 353.720 SIT, Dorn Roman, Sloven-
ska Bistrica, Boris Kidriča 8, vložil 353.720
SIT, Martić Zvezdan, Celje, Na zelenici 4,
vložil 337.440 SIT, Skulj Tomaž, Ljubljana,
Rožanska 4, vložil 176.710 SIT, Hrobat Bo-
rut, Kranj, Zoisova 6, vložil 168.720 SIT, in
Slivnik Tomaž, Ljubljana, Na peči 6, vložil

218.890 SIT – vstopili 15. 4. 1992, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo; Onič Marina, iz-
stopila 23. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 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; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Rg-401673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05104 z dne 16. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTERPOLO, Podjetje za inže-
niring in projektiranje, d.o.o., Ljubljana,
Gornji trg 22, sedež: Gornji trg 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23193/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5816106
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Ustanovitelj: Kajfež Ercegovič Dušanka,
izstopila 31. 8. 1998; Ercegovič Ladislav,
Ljubljana, Valvazorjeva 3, vstopil 19. 5.
1993, vložil 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z

nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06002 z dne 16. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa METTLER TOLEDO, družba za
trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Peske 12, 1236 Trzin,
pod vložno št. 1/25143/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5832942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Muller Volker Eberhard Friedrich, Ger-
many, D-44649 Herne, Mosskampweg 18,
imenovan 18. 3. 1998.

Rg-401675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07487 z dne 15. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ORKA, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dvora-
kova ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10106/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, naslova družbenikov in zastopnikov, de-
ležev, vpis ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5445027
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Čenčič Groga, Ljubljana,

Peričeva ulica 23, in Bauman-Čenčič Silva,
Selca, Selca 13, vložila po 700.000 SIT,
vstopila 14. 12. 1990, ter Brglez Marija,
vstopila 10. 12. 1991, in Brglez Dušan,
vstopil 28. 12. 1998, oba iz Ljubljane, Tr-
novska ulica 2, vložila po 350.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Čenčič Groga, ki zastopa družbo brez
omejitev, zastopnica Bauman-Čenčič Silva,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nica direktorja in prokurist Brglez Dušan,
imenovani 14. 4. 1994.

Rg-401676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04963 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa FMC, distribucija in računal-
niške storitve, d.o.o., sedež: Tržaška
330, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30846/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitelja in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1313517
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ivačič Matjaž, Radenci, Po-

horskega bataljona ulica 6, in Mencingar
Boštjan, Ljubljana, Jamova ulica 62, vstopi-
la 26. 8. 1998, vložila po 450.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-401677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05977 z dne 12. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31659/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Novi Gori-
ci, spremembo sedeža, ustanoviteljev, de-
leža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1226533
Firma: AUTOMAGNET, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AUTOMAGNET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Beriče-

vo 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Blažica Uroš, Glavina Pao-

lo, Stolfa Dario, Zorn Zdenko in Slokar Bo-
rut, izstopili 2. 10. 1998; Senica Branko,
Dol pri Ljubljani, Beričevo 17, vstopil 2. 10.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blažica Uroš, razrešen 2. 10. 1998;
direktor Senica Branko, imenovan 15. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo 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 kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
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5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bila d.o.o. vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod št. reg. vložka 1/03744/00.

Rg-401678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04996 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTOUSLUGA, servis, trgovi-
na, gostinstvo, prodaja rabljenih motor-

nih vozil, d.o.o., sedež: Dolenjska 361,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02173/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in akta o ustanovitvi z dne 2. 9. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 5285321
Ustanovitelj: Zorc Milena, izstopila 2. 9.

1998; Zorc Marjan, Ljubljana, Kristanova
ul. 6, vstopil 19. 6. 1989, vložil 3,031.000
SIT, odgovornost. ne  odgovarja.

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

Rg-401679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05007 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa INVENT, trgovsko podjetje,
kooperacija in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Gornji trg 22, sedež: Gornji trg 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05917/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5350310
Firma: INVENT, Trgovina in svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: INVENT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 77
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-401680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05038 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROLBA, Ljubljana, stroji in
oprema, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva
13, sedež: Tavčarjeva 13, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5385784
Ustanoviteljica: Jurgele Tomaž, izstopil

17. 2. 1998; Jurgele Jelar Marija, Duplje,
Zadraga 5, vstopila 25. 5. 1990, vložila
1,425.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

NOVA GORICA

Rg-400469
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00014 z dne 1. 3. 1999
pri subjektu vpisa SIVIS, Podjetje za sve-
tovanje, izobraževanje, informiranje in
projektiranje v kmetijstvu, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Markova pot 5, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno
št. 1/02820/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5707650
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Peric Valdij, Šempeter, Mar-

kova pot 5, vstopil 29. 10. 1992, vložil
2,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 3. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
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sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-400485
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00032 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa AGROGORICA, d.d., se-
dež: Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/01022/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5376394
Član nadzornega sveta: Prinčič Matjaž je

izstopil 7. 1. 1999.

Rg-400509
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00081 z dne 22. 3. 1999
pod št. vložka 1/03896/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1387758
Firma: KOS ANA IN BOŽIDAR, go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KOS ANA IN BOŽIDAR,

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

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Tomšičeva 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Božidar in Kos Ana,

oba iz Idrije, Rožna 31, vstopila 24. 12.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Božidar, imenovan 24. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalko-
holnih pijač; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domv in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih restavra-
cij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-400524
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00151 z dne 29. 3. 1999
pri subjektu vpisa BATIČ COMPANY, Med-
narodni transport in storitve, d.o.o., se-
dež: Žnidaršičeva 15, 5290 Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/02011/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5547903
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Mednarodni prehod Vrtojba št. 4.

Rg-400526
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00083 z dne 29. 3. 1999
pri subjektu vpisa DEKRI, Zastopanje, iz-
voz in uvoz, d.o.o., sedež: Grčna 1, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03474/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenika in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5890616
Firma: DEKRI, GOLOB IN CO., Zasto-

panje, izvoz in uvoz, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Iva-

na Suliča 23
Ustanovitelj: Kristančič Aleš, izstopil

26. 6. 1997, in Orzan Ottone, izstopil 15. 2.
1999; Golob Marjan, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 23, vstopil 26. 6. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristančič Aleš, razrešen 26. 6. 1997;
direktor Golob Marjan, imenovan 26. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400530
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00160 z dne 31. 3. 1999
pri subjektu vpisa AGROGORICA, d.d., se-
dež: Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/01022/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5376394
Član nadzornega sveta: Kodelja Goran,

vstopil 3. 3. 1999.

Rg-401980
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00147 z dne 1. 4. 1999
pri subjektu vpisa DEMA, d.o.o., Trgovina,
izvoz in uvoz, proizvodnja, Nova Gorica,
sedež: Ulica IX. maja 13, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5444497
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 3420

Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic.

Rg-401985
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00072 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa ELTOS, Podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo elektro toplotnih
sklopov, d.o.o., Idrija, sedež: Lapajneto-
va 9, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03765/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala, vstop novih družbeni-
kov, spremembo dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1254243
Firma: ELTOS, Inženiring, energetika,

vzdrževanje, d.o.o., Idrija
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: FMR, Podjetje za financira-

nje, marketing in razvoj, d.d., Idrija, Lapaj-
netova 9, vložil 4,200.000 SIT, GRYPS,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, notranjo in
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zunanjo trgovino ter storitve, Idrija, Kosove-
lova 31, vložil 1,800.000 SIT, Cvelbar Mi-
lan, Idrija, Grilčeva 26, vložil 2,000.000
SIT, Mendard Miran, Idrija, Levstikova 15,
vložil 1,000.000 SIT, Bolko Branko, Idrija,
Sv. Barbare 1, vložil 1,000.000 SIT, Brus
Marjan, Idrija, Tomšičeva 17b, vložil
1,000.000 SIT, in Kokošar Stojan, Idrija,
Grilčeva 32, vložl 1,000.000 SIT, ki so vsto-
pili 8. 12. 1997, SYNATEC, Elektronika,
d.o.o., Idrija, Vojkova 8, vložil 4,000.000
SIT, Krapš Damijan, Idrija, Grilčeva 35, vlo-
žil 2,000.000 SIT, in Brelih Branko, Idrija,
Gorska pot 24, vložil 2,000.000 SIT, ki so
vstopili 22. 12. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3520 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 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; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje.

Rg-401990
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00125 z dne 6. 4. 1999
pod št. vložka 1/03900/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403737
Firma: CARPEDIEM, Trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: 5250 Solkan, Cesta IX. korpu-

sa 84

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Petrovčič Darijo, Solkan,

Cesta IX. korpusa 84, in Battista Benito,
Martinjacco, Localita Mulin Nuovo 12, vsto-
pila 10. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petrovčič Darijo, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Battista Benito,
imenovana 10. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;

51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 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; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 63120 Skladišče-
nje; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
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nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401992
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00029 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa PREVOZ, Cestnopro-
metno podjetje, d.d., Tolmin, sedež: Po-
ljubinj 89f, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/01723/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pri zastopniku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5499895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Taljat Radovan, Most na Soči, Most
na Soči 95, razrešen 31. 12. 1998 in po-
novno imenovan 1. 1. 1999.

Rg-401993
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00131 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO,
Gradbeni materiali, d.d., sedež: Vojkova
ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno
št. 1/00127/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članice nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043816
Članica nadzornega sveta: Bajt Klara, iz-

stopila 3. 3. 1999; Brelih Marta, vstopila
12. 3. 1999.

Rg-401995
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00065 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa KOMUNALA TOLMIN,
Javno podjetje, d.d., sedež: Poljubinj
89h, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/00116/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077532
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šorli Julijan, razrešen 31. 1. 1999;
direktor Rutar Berti, Tolmin, Tumov drevo-
red 23a, imenovan 1. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Rutar Berti je
izstopil 21. 1. 1999.

Rg-401996
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00144 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa FINAL, Inženiring in
gradbeništvo, d.d., Nova Gorica, sedež:
Pot na barje 3, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00031/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5144922
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rutar Milan, razrešen 17. 3. 1999;

zastopnica Čeh Metka, Šempeter pri Gorici,
Feiglova 5, imenovana 17. 3. 1999, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402025
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00169 z dne 26. 4. 1999
pri subjektu vpisa ASAL, Kovinska galan-
terija in inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: XXX. divizije 17, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža in ustanovite-
lja, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5762987
Firma: TAGERA, Gradbeništvo-trgovi-

na-storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TAGERA, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih

puntarjev 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Radosavljevič Žarko in Ra-

dosavljevič Steva, izstopila 26. 3. 1999;
Dervišoski Tasim in Dervišoski Gjetan, oba
iz Podgorcev, Struga, vstopila 26. 3. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Radosavljevič Žarko, razrešen 26. 3.
1999; prokurista Dervišoski Tasim in Dervi-
šoski Gjetan ter direktor Dervišoski Ramis,
ki zastopa družbo brez omejitev, vsi iz Pod-
gorcev, Struga, Podgorci, imenovani 26. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-

dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-402029
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00247 z dne 30. 4. 1999
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA, d.d., sedež: Polje 15, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/00051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev prevzete družbe ISKRA AVTOELEKTRI-
KA – TRGOVINA, d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5045410
Pripojitev družbe ISKRA AVTOELEKTRI-

KA – TRGOVINA, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
24. 3. 1999.
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Rg-402030
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00244 z dne 30. 4. 1999
pri subjektu vpisa FISTRADE, Finančne
storitve, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Spodnja Idrija, sedež: Spodnja Idrija 27,
5281 Spodnja Idrija, pod vložno
št. 1/01816/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
ka, dejavnosti, zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5519730
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Na va-

si 18
Ustanovitelj: Svetlik Damijan, izstopil

18. 9. 1998; Svetličič Jana, Spodnja Idrija,
Spodnja Idrija 27, vstopila 9. 9. 1991, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svetlik Damijan, razrešen 7. 4. 1999;
Svetličič Jana, razrešena 7. 4. 1999 kot
pomočica direktorja in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 4. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 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; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7440 Oglaše-
vanje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 4. 1999.

Rg-402987
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00355 z dne 3. 5. 1999
pri subjektu vpisa BAČA, Tovarna volne-
nih izdelkov, d.d., sedež: Podbrdo 67,
5243 Podbrdo, pod vložno
št. 1/00012/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5034221
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Re-

jec Marjan, Tolmin, Na hribih 2, razrešen
19. 3. 1999 kot direktor in imenovan 29. 3.
1999 za člana uprave, predsednica uprave
Smolnikar Martina, Podbrdo, Podbrdo
št. 33, imenovana 19. 3. 1999, in član
uprave Živec Gabrijel, Most na Soči, Most
na Soči 60a, imenovan 19. 3. 1999.

Rg-402988
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00336 z dne 3. 5. 1999
pri subjektu vpisa AIDI, Podjetje za trgovi-
no, zastopanje in storitve, d.o.o., Bovec,
sedež: Industrijska 2, 5230 Bovec, pod
vložno št. 1/02967/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža, povečanje kapitala,
spremembo družbenikov in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5743630
Firma: AIDI, Podjetje za trgovino, za-

stopanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AIDI, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ulica

25. junija št. 22
Osnovni kapital: 38,409.291 SIT
Ustanovitelji: Mišigoj Aleš, izstopil

30. 12. 1994; Bavdaž Silva, Mozetič Dam-
jana, Zupanc Ivanka, Čehovin Julijana in Po-

lanc Mojca, izstopile 22. 2. 1999; Silič Ivo,
Tolmin, Zatolmin 64d, vložil 9,125.417,61
SIT, Matijaševič Ivan, Šempeter, Franca Ba-
liča 15, vložil 2,807.386,35 SIT, Kos Adri-
jana, Nova Gorica, Gradnikove brigade 51,
vložila 2,851.476,35 SIT, in Zadel Dolo-
res, Nova Gorica, Šolska 48, vložila
2,895.035,35 SIT, ki so vstopili 24. 3.
1993, Božič Irena, Renče, Bilje 92a, vložila
439.602,10 SIT, Bavdaž Jolanda, Solkan,
Med ogradami 46, vložila 662.886,10 SIT,
Vrtovec Anka, Volčja Draga, Bukovica 35,
vložila 869.326,60 SIT, Kristančič Darinka,
Dobrovo, Plešivo 18, vložila 439.602,10
SIT, Pečenko Tanja, Črniče, Butaje 24, vlo-
žila 439.602,10 SIT, Kos Alojz, Dobrovo,
Medana 39, vložil 672.935,10 SIT, Plesni-
čar Ivan, Trnovo, Voglarji 49, vložil 146.543
SIT, Žetko Bogomila, Nova Gorica, cesta
25. junija 2, vložila 296.543 SIT, Žnidarčič
Karmen, Dobrovo, Nozno 9, vložila
346.543 SIT, Rovtar Andreina, Volčja Dra-
ga, Bukovica 78, vložila 346.543 SIT, Sta-
količ Vislava, Kojsko, Podsabotin 12, vloži-
la 346.543 SIT, Gabrijelčič Jožica, Anho-
vo, Ložice 49, vložila 399.752 SIT, Sivec
Nevenka, Anhovo, Ulica talcev 10, Deskle,
vložila 346.543 SIT, Hadalin Zorana, Nova
Gorica, Cankarjeva 36, vložila 456.569 SIT,
Locatelli Andreja, Nova Gorica, Bratov Hva-
lič 22, vložila 226.543 SIT, Mavrič Ana,
Dornberk, Zalošče 30a, vložila 330.695
SIT, Lisjak Liljana, Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 51, vložila 406.658 SIT, Pod-
gornik Milan, Trnovo pri Gorici, Trnovo 44,
vložil 396.543 SIT, Stibilj Bogdana, Nova
Gorica, Rutarjeva 7, vložila 246.543 SIT,
Škibin Marjana, Nova Gorica, Cankarjeva
14, vložila 187.977 SIT, Jerončič Zdenka,
Kanal, Kostanjevica 12, vložila 284.657
SIT, Košuta Mirjam, Tolmin, Zatolmin 64d,
vložila 579.876 SIT, Gorkič Aleksander,
Šempeter pri Gorici, Ul. 9. septembra 125,
vložil 1,932.006,40 SIT, Gorkič Stojan, No-
va Gorica, Cankarjeva 52, vložil
1,898.673,40 SIT, Mermolja Suzana por.
Zavadlav, Šempeter pri Gorici,
Ul. 9. septembra 185, vložila 146.543 SIT,
Kelc-Gregorčič Dragica, Nova Gorica, pod
Gabrijelom 2h, vložila 737.212 SIT, in IDEA
ITALIA S.R.L., Campoformido, Viale delle
Rose 31, vložil 6,168.512,10 SIT, ki so
vstopili 25. 11. 1994, Domenis Darja, Do-
brovo, Šlovrenc 5, vložila 234.794 SIT, Kri-
stančič Miran, Dobrovo, Kozarno 3, vložil
376.543 SIT, in Arko Jernej, Ljubljana, Celj-
ska 5, vložil 366.666 SIT, ki so vstopili
10. 4. 1995 – odgovornost. ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 6024 Cestni tovorni promet; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
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Rg-402991
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00283 z dne 4. 5. 1999
pod št. vložka 1/03905/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403885
Firma: PANTAL, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5294 Dornberk, Zalošče 34
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kralj Štefan, Dornberk, Za-

lošče 34, vložil 4,200.000 SIT, PROAL,
Trgovina in storitve, d.o.o., Miren, Miren 5,
vložil 5,800.000 SIT, in NORD-EST FER-
RAMENTA, S.P.A., Verona, Ulica Messeda-
glia 8, vložil 10,000.000 SIT – vstopili 9. 4.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Štefan, imenovan 9. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-

belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-402991a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00302 z dne 10. 5. 1999
pri subjektu vpisa PANTAL, Trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Zalošče 34, 5294
Dornberk, pod vložno št. 1/03905/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravo
sklepa opr. št. Srg 283/99 z dne 4. 5.
1999 z vpisom pravilnega naslova firme in
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 1403885
Sedež: 5294 Dornberk, Zalošče 34b
Ustanovitelj: Kralj Štefan, Dornberk, Za-

lošče 34b, vstopil 9. 4. 1999, vložil
4,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Štefan, Dornberk, Zalošče 34b,
imenovan 9. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-402992
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00191 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa MINIGRAFIJA, d.o.o.,
Tisk in trgovina, Dornberk, sedež: Prva-
čina 120b, 5294 Dornberk, pod vložno

št. 1/01350/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, spremembo osnovnega kapitala in os-
novnih vložkov ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5433797
Firma: MINIGRAFIJA, d.o.o., Tisk in tr-

govina
Skrajšana firma: MINIGRAFIJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,072.629 SIT
Ustanovitelja: Bagon Božidar in Bagon

Ivica, oba iz Dornberka, Prvačina 120b,
vstopila 17. 7. 1990, vložila po
2,536.314,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Rg-402993
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00193 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa EUROPRINT, Podjetje
za tiskanje in predelavo tkanin, d.o.o.,
Vipava, sedež: Manče 4d, 5271 Vipava,
pod vložno št. 1/01774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5512212
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Lavrenčič Božidarju, ki je bil razrešen 31. 3.
1999.

Rg-402994
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00214 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa TRANSPORTKOMERC,
Podjetje za transport in trgovino, d.o.o.,
sedež: B. Hvalič 13, 5291 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01283/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vstop družbenika ter
spremembo poslovnega deleža in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5425611
Ustanovitelja: Čotar Vojko, Miren, Ore-

hovlje 1g, vstopil 31. 3. 1999, in Brešan
Boris, Nova Gorica, B. Hvalič 13, vstopil
7. 2. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Čotar Vojko, imenovan 31. 3. 1999.
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Rg-402995
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00190 z dne 5. 5. 1999
pri subjektu vpisa METALFLEX, Družba za
proizvodnjo industrijske opreme, d.o.o.,
sedež: Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/00066/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5033454
Ustanovitelj: SRP, Družba za prestruktu-

riranje in upravljanje podjetij, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, izstopil 22. 2. 1999; ITW
INTERNATIONAL HOLDINGS INC, Glen-
view, 3600 West Lake Avenue, vstopil
22. 2. 1999, vložil 945,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-402996
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00291 z dne 6. 5. 1999
pri subjektu vpisa TRANSPORTKOMERC,
Podjetje za transport in trgovino, d.o.o.,
sedež: B. Hvalič 13, 5291 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01283/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravo sklepa opr.
št. Srg 214/99 z dne 6. 5. 1999 z vpisom
pravilnega naslova ustanovitelja in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5425611
Ustanovitelj: Čotar Vojko, Renče, Ren-

ški podkraj št. 17, vstopil 31. 3. 1999, vlo-
žil 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Čotar Vojko, imenovan 31. 3. 1999.

Rg-402998
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00258 z dne 7. 5. 1999
pri subjektu vpisa GLASMIK, d.o.o., Ste-
klo in steklarska oprema, Nova Gorica,
Ulica Vinka Vodopivca št. 16, sedež: Vin-
ka Vodopivca 16, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
in firme ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293057
Firma: GLASMIK, d.o.o., Steklo in ste-

klarska oprema, Nova Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cesta

25. junija 1g
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2940

Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-402999
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00380 z dne 28. 5. 1999
pri subjektu vpisa ARČON, servis, monta-
ža in popravilo električnih naprav, d.o.o.,
sedež: Bilje 31 a, 5292 Renče, pod vlož-
no št. 1/00593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5311209
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 2921

Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
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d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 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.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-403001
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00030 z dne 10. 5. 1999
pri subjektu vpisa TRGOKRAS, Trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Nova vas 11a,
5291 Miren, pod vložno št. 1/00456/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5309034
Ustanoviteljica: Živko Miloš, izstopil 8. 1.

1999; Novinec Kaja, Nova Gorica,
Ul. 25. maja 47, Rožna dolina, vstopila 8. 1.
1999, vložila 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 4531
Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo ele-
ktričnih gospodinjskih aparatov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-403005
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00287 z dne 12. 5. 1999
pri subjektu vpisa PECIVO, Pekarstvo in
slaščičarstvo, d.d., Nova Gorica, sedež:
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/01834/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5528038
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Rajko, razrešen 29. 4. 1999;
direktor Školaris Valter, Nova Gorica, I. Re-
genta 65, imenovan 29. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-403006
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00312 z dne 12. 5. 1999
pri subjektu vpisa BELINGAR, Proizvodnja
in trgovina z živili, d.o.o., Črniče, sedež:
Črniče 71, 5262 Črniče, pod vložno
št. 1/01200/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5410193
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 15810

Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55302

Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-403007
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00315 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa KRISTAL, Trgovina s
seklenimi, porcelanastimi in drugimi iz-
delki za gospodinjstvo in gostinstvo,
d.o.o., Renče, sedež: Lukežiči 43, 5292
Renče, pod vložno št. 1/03114/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5770793
Sedež: 5292 Renče, Lukežiči 45.

Rg-403008
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00267 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa EXTRA, Podjetje za po-
slovno svetovanje in trgovino, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Tolminskih puntarjev
12, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00310/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5291810
Ustanoviteljica: Gregorič Jordana, Nova

Gorica, Vodovodna pot 6, vstopila 3. 10.
1989, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Gregorič Gotard, izstopil
8. 4. 1999.

Rg-403009
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00156 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa RIBNIK, Upravljanje sta-
novanj in drugih objektov, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Bevkova 7, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02218/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vstop in
izstop družbenikov, spremembo kapitala in
osnovnih vložkov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5583926
Osnovni kapital: 2,151.225 SIT
Ustanovitelji: Likar Alojz, izstopil 24. 6.

1998; Likar Katarina, Ajdovščina, Bevkova
3, vstopila 24. 6. 1998; Bandelj Andrej in
Bandelj Katja, oba iz Ajdovščine, Bevkova
14, in Kodre Franc, Ajdovščina, Bevskova
13, vstopili 18. 3. 1992, vložili po 430.245
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo; Ferjan-
čič Silvan, izstopil 5. 1. 1999; Besednjak
Žitko, Ajdovščina, Bevkova 11, vstopil 5. 1.
1999, vložil 430.245 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Likar
Alojz, razrešen 29. 1. 1999; direktorica
Bandelj Katja, razrešena in ponovno imeno-
vana 29. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Likar Katarina, ime-
novana 29. 1. 1999, kot namestnica direk-
torice zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
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štalacije; 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; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 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, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-

jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403010
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00294 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa SUBOR, Trgovina na
debelo in drobno, export-import, Ore-
hovlje, d.o.o., sedež: Orehovlje 23d,
5291 Miren, pod vložno št. 1/01611/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zače-
tek redne likvidacije, spremembo firme,
skrajšane firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5479762
Firma: SUBOR, Trgovina na debelo in

drobno, export-import, Orehovlje, d.o.o.
v likvidaciji

Skrajšana firma: SUBOR, Orehovlje,
d.o.o., v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Suban Boris, razrešen 30. 4. 1999;
likvidatorka Lavrenčič Jurka-Petra, Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 9, imenovana
30. 4. 1999.

Sklep skupščine z dne 30. 4. 1999 o
začetku redne likvidacije.

Rg-403011
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00262 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa CHINA BLUE, Trgovina
in gostinstvo, d.o.o., sedež: Renški pod-
kraj 16d, 5292 Renče, pod vložno
št. 1/03659/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5981204
Ustanovitelja: Kikelj Bojan, vstopil 28. 6.

1996, in Kikelj Elena, vstopila 29. 3. 1999,
oba iz Renč, Renški podkraj 16d, vložila po
912.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Družbena pogodba z dne 29. 3. 1999.

Rg-403012
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00265 z dne 13. 5. 1999
pri subjejektu vpisa ELPRO, Podjetje za
projektiranje, izvajanje in nadzor elek-
troinstalacij, d.o.o., sedež: Mestni trg 11,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/00796/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5353203
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hiti Frančišek, Spodnja

Idrija, Pot v Trnje 27, vstopil 26. 1. 1990,
vložil 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Likar Vladimir, izstopil 16. 4. 1999;
ELPRO, Podjetje za projektiranje, izvajanje
in nadzor elektroinstalacij, d.o.o., Idrija,
Mestni trg 11, vstopil 16. 4. 1999, vložil
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-403013
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00227 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa SPIN, Informacijski in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kle-
menta Juga 7, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00311/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5289467
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Slivnjak Božidar, razrešen 1. 3.
1999; direktor Eržen Samo, Nova Gorica,
Kidričeva 18, imenovan 1. 3. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-403014
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00155 z dne 14. 5. 1999
pod št. vložka 1/01820/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1388070001
Firma: GEMINI, Izvoz-uvoz, špedicija,

Bilje, d.o.o., Poslovna enota Koper
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Skrajšana firma: GEMINI, Bilje, d.o.o.,
PE Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6001 Koper, Dekani 3a
Ustanovitelj: GEMINI, Izvoz-uvoz, špedi-

cija, Bilje, d.o.o., Renče, Bilje 142a, vstopil
26. 2. 1999, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
jatovič Ljubiša, Litija, Maistrova ulica 14,
imenovan 26. 2. 1999, podružnico zasto-
pa kot vodja podružnice, in sicer samo v
obsegu pooblastil, ki mu jih predhodno da
direktor družbe.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-403015
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00269 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., sedež: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00129/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5044421
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

11. 3. 1999.

Rg-403016
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00322 z dne 14. 5. 1999
pri subjektu vpisa GEMINI, Izvoz-uvoz, špe-
dicija, Bilje, d.o.o., sedež: Bilje 142a,
5292 Renče, pod vložno št. 1/01820/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5521220
Dejavnost, vpisana 14. 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7482 Pa-
kiranje.

Rg-403018
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00297 z dne 14. 5. 1999
pod št. vložka 1/03908/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414950
Firma: BRATJE BYTYQI, Gradbene

storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BRATJE BYTYQI,

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

odgovornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Jožeta Mi-
hevca 1a, Rožna dolina

Ustanovitelji: Bytyqi Xhemajl, Bytyqi Fi-
dajim, Bytyqi Rasim in Bytyqi Ilir, vsi iz Suve
Reke, Nišor, vstopili 3. 5. 1999, odgovor-
nost:  odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Bytyqi Xhemajl, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter družbeniki Bytyqi Fidajim,
Bytyqi Ilir in Bytyqi Rasim, ki so izvzeti od
zastopanja, imenovani 3. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela.

Rg-403019
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00298 z dne 17. 5. 1999
pod št. vložka 1/03909/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matinča št.: 1415000
Firma: C.I.M.E. – 2000, Elektro – stroj-

ne instalacije, d.o.o.
Skrajšana firma: S.I.M.E. – 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5291 Miren, Miren 142d
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Fabbro Dino, Fagagna, Ul.

Lucca št. 11, vložil 1,680.000 SIT, in Put-
nik Milan, Miren, Miren 142d, vložil
420.000 SIT, vstopila 29. 4. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Putnik Milan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Fabbro Dino, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 29. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-403020
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00309 z dne 17. 5. 1999
pri subjektu vpisa EUROKOŠ, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Prvomajska 30, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, kapitala in ustanovite-
lja, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5836450
Firma: RESA FM, Računovodske stori-

tve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: RESA FM, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čehovin Iztok, izstopil

29. 4. 1999; Fabijan Mirjam, vstopila 29. 4.
1999, in Fabijan Vilko, vstopil 24. 3. 1994,
oba iz Nove Gorice, Prvomajska 30, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čehovin Iztok, razrešen 29. 4. 1999; di-
rektor Balič Aleksander, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Fabijan Mirjam,
ki kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 29. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 92512 De-
javnost arhivov.

Rg-403021
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00323 z dne 18. 5. 1999
pri subjektu vpisa BANKA VIPA, d.d., Nova
Gorica, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02492/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, izbris skrajšane firme, spremembo
dejavnosti, članov nadzornega sveta in sta-
tuta ter predložitev zapisnika skupščine s
temile podatki:

Matična št.: 5616158
Firma: BANKA VIPA, d.d.
Člani nadzornega sveta: Golob Valentin

in Krapš Rejc Andra, izstopila 22. 5. 1999;
Martelanc Miran, Božič Igor, Devetak Ed-
vin, Štrukelj Teodor in Uršič Vladimir, izsto-
pili in ponovno vstopili 22. 5. 1999.
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Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6711 Dejavnost
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti.

Sprememba statuta z dne 12. 5. 1999.

Rg-403023
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00140 z dne 19. 5. 1999
pri subjektu vpisa WES’M, Zasebno pod-
jetje za turizem, gradbene storitve in tr-
govino, d.o.o., Bovec, sedež: Dvor 22,
5230 Bovec, pod vložno št. 1/00698/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5332362
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Germovšek Siniša, razrešen 1. 3.
1999; direktor Wojčicki Valter, Bovec, Dvor
22, imenovan 1. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov;55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-403024
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00329 z dne 20. 5. 1999
pri subjektu vpisa NI.MA.GO., Prevozniš-
tvo in trgovina, d.o.o., sedež: Srebrniče-
va 44, Deskle, 5210 Anhovo, pod vložno
št. 1/03307/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5814138
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 6024

Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-403025
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00307 z dne 21. 5. 1999
pri subjektu vpisa AVIP, Družba za uprav-
ljanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidri-
čeva 7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03328/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5821282
Osnovni kapital: 205,000.000 SIT
Ustanoviteljica: BANKA VIPA, d.d., Nova

Gorica, Kidričeva 7, vstopila 17. 12. 1993,
vložila 205,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 5. 1999.

Rg-403027
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00313 z dne 21. 5. 1999
pri subjektu vpisa BAJC, Trgovsko podjet-
je, Ajdovščina, d.o.o., sedež: Goriška 56,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5279798
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Bajc Tea, Ajdovščina, Gradišče 44,
imenovana 11. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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-
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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; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
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; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024

Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne 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; 6720 Pomožne dejavnosti v zava-
rovalništvu in pokojninskih skladih; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-403028
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00316 z dne 21. 5. 1999
pri subjektu vpisa ADRIASAC, Proizvodnja
industrijskih vreč in upogljive embala-
že, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/02836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zmanj-
šanje kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5709598
Osnovni kapital: 524,478.272,90 SIT
Ustanovitelja: Salonit Anhovo Holding,

p.o., Anhovo, Vojkova 1, vstopil 10. 11.
1992, vložil 131.450,70 SIT, in NAPIAG
PACKMITTEL – INDUSTRIE GESELLS-
CHAFT m.b.H., Wien, Kelsenstr. 7, vstopil

31. 12. 1996, vložil 524,346.822,20 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-403029
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00352 z dne 24. 5. 1999
pri subjektu vpisa GIMNAZIJA JURIJA
VEGE, IDRIJA, sedež: Študentovska 16,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/00140/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085969
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hva-

lec Borut, razrešen 19. 5. 1999; ravnatelj
Cvelbar Milan, Idrija, Grilčeva 26, imenovan
20. 5. 1999, kot v.d. ravnatelja zastopa
gimnazijo brez omejitev.

Rg-403033
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00141 z dne 24. 5. 1999
pri subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, Podjetje za projektiranje, izgradnjo
ter distribucijo plina, d.o.o., sedež: Ulica
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03745/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in osnovnega vložka s temile po-
datki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 965,109.055,50 SIT
Ustanovitelj: COSTRUZIONI DONDI

S.P.A., Rovigo, Viale delle Industrie 9, vsto-
pil 30. 7. 1992, vložil 960,548.711,07 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-403034
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00320 z dne 24. 5. 1999,
pod št. vložka 1/03910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1412248
Firma: MONTER INSTALACIJE, Druž-

ba za strojne instalacije in druga zaključ-
na dela v gradbeništvu, d.o.o., Idrija

Skrajšana firma: MONTER INSTALACI-
JE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5280 Idrija, Vojkova 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ZIDGRAD, Splošno gradbe-

no podjetje, Idrija, d.d., Idrija, Vojkova 8,
vstopil 1. 2. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Igor, Idrija, Mihevčeva 19, ime-
novan 1. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela.

Rg-403036
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00335 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa VIPA INVEST SOČA,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Nova Gorica, sedež: Kidričeva 7, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03740/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1226487
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cijan Edvard, razrešen 15. 4. 1999;
direktor Furlan Jasmin, Branik, Preserje
18a, imenovan 15. 4. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-403037
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00332 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa VIPA INVEST NANOS,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Nova Gorica, sedež: Kidričeva 7, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03739/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1226428
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cijan Edvard, razrešen 15. 4. 1999;
direktor Furlan Jasmin, Branik, Preserje
18a, imenovan 15. 4. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-403038
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00339 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa ANTONI, Izvoz, uvoz,
transport, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Pre-
šernova 17a, 5270 Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/01815/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5852862
Sedež: 5270 Ajdovščina, Lavričev

trg 7
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kobal Anton, Col, Bela 5,

vstopil 13. 12. 1990, vložil 6,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Bensa Marjetka, Šempas, Šempas
167b, in Levpušček Suzana, Ajdovščina,
Slomškova 2, imenovani 10. 5. 1999, kot
namestnici direktorja zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 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 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-

sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja lehke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 36300 Proizvodnja glas-
bil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
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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; 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.; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-

vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-403040
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00341 z dne 26. 5. 1999
pri subjektu vpisa KREMET, Podjetje za
proizvodnjo kovinskih izdelkov in trgovi-
no, d.o.o., Vipava, sedež: Goriška c. 3,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/00963/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5370884
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Krečič Matjaž, Vipava, Vrh-

polje 2a, vstopil 15. 10. 1993, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krečič Matjaž, razrešen in ponovno
imenovan 4. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Krečič Tatjana, ime-
novana 4. 5. 1999, oba iz Vipave, Vrh-
polje 2a.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profili-
ranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-

nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 4521 Splošna gradbena dela;
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; 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi



Stran 5952 / Št. 89 / 4. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-403041
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00374 z dne 26. 5. 1999
pri subjektu vpisa MOP-COMERCE, Trgo-
vina na debelo, import-export, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Ajševica 43a, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/02203/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenikov, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5582776
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Marolt Janez, izstopil

19. 5. 1998, Potočnik Borislav, izstopil
25. 5. 1999, in Otrin Janez, izstopil 26. 4.
1999; Otrin Ema, Nova Gorica, Ajševica
43a, vstopila 26. 4. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Otrin Janez, razrešen 26. 4. 1999;
direktorica Otrin Ema, imenovana 26. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-

skih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Dejavnost taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 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; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 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.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-403042
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00356 z dne 26. 5. 1999
pri subjektu vpisa POLOG, Družba za sve-
tovanje in zastopanje, d.o.o., Tolmin, se-
dež: Rutarjeva 16, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/03490/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča začetek redne likvidaci-
je, spremembo firme, skrajšane firme in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5900247
Firma: POLOG, Družba za svetovanje

in zastopanje, d.o.o., Tolmin, v likvi-
daciji

Skrajšana firma: POLOG, d.o.o., Tol-
min, v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brešan Srečko, razrešen 1. 5. 1999;
likvidatorka Cvek Nadja, Ljubljana, Metoda
Mikuža 12, imenovana 1. 5. 1999.

Sklep družbenika z dne 30. 4. 1999 o
začetku redne likvidacije.

Rg-403043
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00282 z dne 26. 5. 1999
pri subjektu vpisa SELEK, Trgovina z elek-
tričnimi izdelki, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Industrijska 5, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02986/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5761786
Ustanovitelj: Arčon Zvonko, izstopil

12. 4. 1999; Spreafico Pasquale, Udine,
Italija, Via G. Pieri 16, Basiliano, vstopil
11. 1. 1993, vložil, 1,125.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-403044
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00369 z dne 26. 5. 1999
pri subjektu vpisa FRI-ME, Agro industrija,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vipavska 68,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5802032
Ustanovitelj: 5M, Mednarodna trgovina

in inženiring, d.d., Nova Gorica, Vipavska c.
68, izstopil 25. 5. 1999; ADRIAFLOOR
S.R.L., Monrupino, Rupingrande 125, vsto-
pil 25. 5. 1999, vložil 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihelj Damjan, razrešen 25. 5. 1999;
direktor Cossutta Valentino, Monrupino, Ru-
pingrande 125, imenovan 25. 5. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-403045
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00317 z dne 27. 5. 1999
pri subjektu vpisa LALITA, Družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Ledine 14, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03737/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, vstop in izstop družbenika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1226967
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelj: Dovečar Barbara, izstopila

10. 5. 1999; Avguštin Albin, Nova Gorica,
Ledine 14, vstopil 10. 5. 1999, vložil
2,800.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dovečar Barbara, razrešena
10. 5. 1999; direktor Avguštin Albin, Nova
Gorica, Ledine 14, imenovan 10. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 27. 5. 1999: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1030 Pridobiva-
nje šote; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1542 Proizvodnja rafiniranega ol-
ja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine
in podobnih jedilnih maščob; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1711 Pripra-
va in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 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; 1930
Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2614 Proizvodnja steklenih vla-
ken; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbeniš-
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tvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3220
roizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6311 Prekladanje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6411 Javne poštne storitve; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-

vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izo-
braževanje; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev; 9131 Dejavnost
verskih organizacij; 9132 Dejavnost politič-
nih organizacij; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic, arhivov; 9252 De-
javnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 2872 Prozvod-
nja lahke kovinske embalaže; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 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.;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kuriska dejavnost,
razen javne ošte; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 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; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
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93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-403046
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00288 z dne 27. 5. 1999
pri subjektu vpisa BIMBA LINE, Trgovina
in zastopanje, d.o.o., sedež: Renški Pod-
kraj 43, 5292 Renče, pod vložno št.
1/03542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenikov in spremembo
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5915945
Ustanovitelja: Špacapan-Sabbadin Maja

in Sabbadin Paolo, izstopila 24. 9. 1998;
Zupan Daribor, vložil 300.000 SIT, in Pado-
van Maria, vložila 1,200.000 SIT, oba iz
Trsta, Via Margherita 1, vstopila 19. 9.
1995, odgovornost: ne  odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Špacapan-Sabbadin Maji, ki je
bila razrešena 24. 9. 1998.

Rg-403047
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00326 z dne 28. 5. 1999
pod št. vložka 1/03911/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414925
Firma: ŠTRUKELJ MIT, Proizvodnja-tr-

govina-storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTRUKELJ MIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5261 Šempas, Šempas 32a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Štrukelj Julij, vložil

1,050.000 SIT, ter Štrukelj Iztok in Vremec
Anita, vložila po 525.000 SIT, vsi iz Šempa-
sa, Šempas 32a, vstopili 10. 5. 1999, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Iztok, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Štrukelj Julij in Vre-
mec Anita, imenovani 10. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Rg-403048
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00192 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa AMTEK, d.o.o., aran-
žerstvo, materiali, tehnika, ekonomija,
komerciala ter zunanjetrgovinske stori-
tve, Nova Gorica, sedež: Industrijska 5,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5337062
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Bric Milošu, ki je bil razrešen
18. 12. 1998.

Rg-403523
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00325 z dne 3. 6. 1999
pod št. vložka 1/03912/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414755
Firma: GREGORIČ, Kruh in pecivo,

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

govornostjo

Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Go-
riške fronte 63

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Dušan, vložil

1,596.000 SIT, in Gregorič Nataša, vložila
504.000 SIT, oba iz Šempetra pri Gorici,
Ivana Suliča 10, vstopila 13. 5. 1999, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorič Dušan, imenovan 13. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0130 Mešano kmetijstvo; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkronimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Dejavnost menz, 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost poto-
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valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških
šol; 85311 Dejavnost domov za starejše;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403525
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00296 z dne 3. 6. 1999
pri subjektu vpisa TAP, Trgovsko in avto-
servisno podjetje, d.o.o., Renče, sedež:
Arčoni 7, 5292 Renče, pod vložno št.
1/00598/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5317550
Firma: TAP RENČE, Turizem,

zdravstvo, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Trojer Viktor, Renče, Arčo-

ni 7, vstopil 8. 1. 1990, vložil 3,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Trojer Tatjana, Renče, Arčoni 7,
imenovana 15. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 15810 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2030
Stavbno mizarstvo; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-

cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 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; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5510 Dejavnost hotelovin po-
dobnih obratov; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn, 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnihz ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Orgnai-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 8511 Bonišnična zdravstvena dejav-
nost; 85122 Specialistična izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpad-
ki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih

naprav; 9232 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščinih parkov; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti K 74.11 družba opravlja
samo: sodno cenilstvo in izvedenstvo.

Rg-403526
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00129 z dne 3. 6. 1999
pri subjektu vpisa PROPLASTICS, brizga-
nje termoplastov, d.o.o., Vrtojba, sedež:
Zapučke 5, Vrtojba, 5290 Šempeter,
pod vložno št. 1/01383/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, vstop in izstop
družbenika, spremembo kapitala, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5439078
Firma: PROPLASTICS, brizganje ter-

moplastov, d.o.o., Volčja Draga
Skrajšana firma: ProPlasticS, d.o.o.,

Volčja Draga
Sedež: 5293 Volčja Draga, Volčja

Draga 42
Osnovni kapital: 17,740.000 SIT
Ustanovitelji: Lahm Petrus, izstopil 15. 6.

1998; PASO GMBH, Munster, Nemčija,
Nieneberge, vstopil 11. 5. 1994, vložil
10,720.000 SIT, Černic Andrej, Šempeter,
Zapučke 5, Vrtojba, vstopil 5. 5. 1994, vlo-
žil 520.000 SIT, POLIGALANT, Industrija za
predelavo plastičnih mas, d.d., Volčja Dra-
ga, Volčja Draga 42, vstopil 15. 6. 1998,
vložil 6,350.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 89 / 4. 11. 1999 / Stran 5957

nično preizkušanje in analiziranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403527
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00401 z dne 4. 6. 1999
pri subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnice,
turizem, d.d., Nova Gorica, sedež: Delpi-
nova 7a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5232058
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 5510

Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 5551 De-
javnost menz; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje.

Dejavnost, izbrisana 4. 6. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Sprememba statuta z dne 25. 5. 1999.

Rg-403529
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00159 z dne 4. 6. 1999
pri subjektu vpisa HIŠA, Stanovanjsko
podjetje, d.o.o., Cerkno, sedež: Ličarje-
va ulica št. 7, 5282 Cerkno, pod vložno
št. 1/02262/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5584027
Člani nadzornega sveta: Sedej Metod,

Bogataj Branko in Zajc Milan, izstopili in
ponovno vstopili 2. 2. 1999.

Rg-403532
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00284 z dne 11. 6. 1999
pri subjektu vpisa R.T.A., Gumarsko teh-
nični izdelki, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03686/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 1189336
Ustanovitelji: Buttazzoni Vittoriano, Albig-

nasego (Padova) Italija, Via Roma 31 in Po-
lato Vladimiro, Noventa Padovana (Padova)
Italija, Via S. Benedeto 3, vstopila 20. 3.
1997, vložila po 712.500 SIT, ter Tabai
Antonella, Gorica, Via Gibelli 14, vstopila
15. 4. 1999, vložila 75.000 SIT – odgovor-
nost. ne  odgovarjajo.

Rg-403539
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00407 z dne 16. 6. 1999
pod št. vložka 1/03918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1422502
Firma: PRIMORJE AVTO SERVIS, Tr-

govina in servis vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMORJE AVTO

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

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska

cesta 2
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: PRIMORJE, d.d., družba za

gradbeništvo, inženiring in druge poslovne
storitve, Ajdovščina, Vipavska cesta 3, vsto-
pil 9. 2. 1999, vložil 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lavrenčič Miran, Vipava, Gregorčiče-
va ulica 13, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Kodrič Peter, Vipava, Budanje
1L, imenovana 9. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-403542
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00393 z dne 17. 6. 1999
pod št. vložka 1/03920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega
zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1414933
Firma: POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5222 Kobarid, Trg svobode 2
Osnovni kapital: 1,200.000 SIT
Ustanoviteljice: Občina Bovec, Bovec,

Trg golobarskih žrtev 8, vstopila 19. 11.
1998, Občina Kobarid, Kobarid, Trg svo-
bode 2, vstopila 29. 10. 1998, in Občina
Tolmin, Tolmin, Ulica padlih borcev 1b, vsto-
pila 5. 11. 1998, vložile po 400.000 SIT,
odgovornost:  odgovarjajo do določene vi-
šine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Tuta Verena, Tolmin, Prekomor-
skih brigad 8, imenovana 17. 3. 1999, kot
v.d. direktorja zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-403543
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00403 z dne 17. 6. 1999
pri subjektu vpisa VIPA, družba za finanč-
no poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5298318
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Črmelj Zvonka, razrešena 27. 5.
1999; direktorica Markič Klavdija, Nova Go-
rica, XXX. divizije 5b, imenovana 27. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403544
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00408 z dne 18. 6. 1999
pri subjektu vpisa MO-VE, Računovodstvo
in finance, d.o.o., sedež: Gradnikove bri-
gade 6, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01639/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5477212
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cankarje-

va 60.

Rg-403545
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00431 z dne 21. 6. 1999
pri subjektu vpisa FASA, Gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Par-
tizanska 60, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02649/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5668476
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Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem.

Rg-403553
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00021 z dne 23. 6. 1999
pri subjektu vpisa PII, Podjetje za pripravo
in izvedbo investicij, d.o.o., Idrija, sedež:
Lapajnetova 9, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/01218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev k prevzemni družbi
FMR, d.d., Idrija, s temile podatki:

Matična št.: 5411807
Sedež: 5280 Idrija, Vojkova 10
Pripojitev k družbi FMR, Podjetje za fi-

nanciranje, marketing in revzoj, d.d., na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 6.
1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-403555
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00382 z dne 24. 6. 1999
pri subjektu vpisa ŽAGA GODOVIČ, Prede-
lava lesa, d.o.o., Godovič, sedež: Godo-
vič, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev ter spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5894298
Ustanovitelj: SMART, Industrija, finance,

investicije, Vrtojba, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici, MMP Vrtojba, vstopil 11. 1. 1995, vlo-
žil 1,350.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Grošelj Peter, izstopil 21. 5. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grošelj Peter, razrešen 21. 5. 1999;
direktor Bizjak Bruno, Nova Gorica, Erjav-
čeva 39, imenovan 21. 5. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-403557
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00053 z dne 24. 6. 1999
pri subjektu vpisa FMR, Podjetje za finan-
ciranje, marketing in razvoj, d.d., sedež:
Lapajnetova 9, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00899/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev prevzete družbe PII,
d.o.o., Idrija, s temile podatki:

Matična št.: 5360641
Pripojitev družbe PII, Podjetje za pripra-

vo za izvedbo investicij, d.o.o., Idrija, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 6.
1999.

Rg-403564
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00336 z dne 30 .6. 1999
pri subjektu vpisa SAECO, Trgovsko iz-
vozno-uvozno podjetje, d.o.o., Idrija, se-
dež: Lapajnetova 39, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02167/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5581311
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorici Rupnik Tatjani, ki je bila razreše-
na 30. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 3615
Proizvodnja žimnic; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

NOVO MESTO

Rg-400665
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00112 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa REKA, ekonom-
ske in tehnološke storitve d.o.o., sedež:
Lamutova 3, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00657/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336341
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:

01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 24130 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 24160 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarnih obliki; 24510 Proi-
zvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfu-

mov in toaletnih sredstev; 24630 Proizvod-
nja eteričnih olj; 37200 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51700 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 91330 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 92512 Dejavnost arhivov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-400951
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00132 z dne 31. 3.
1999 pri subjektu vpisa ERVIN, storitve in
prodaja Novo mesto, d.o.o., sedež: Ko-
šenice 45, 8000 Novo mesto, pod vlo-
žno št. 1/02974/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti, spremembo osnovne-
ga kapitala in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5855551
Osnovni kapital: 2,184.800 SIT
Ustanovitelj: Vidlinovič Ervin, Novo me-

sto, Košenice 45, vstop 19. 2. 1993, vlo-
žek 2,184.800 SIT, odgovornost. ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
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dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 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,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih 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; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-

nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

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

Rg-401791
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00183 z dne 23. 4.
1999 pri subjektu vpisa GREDA, tovarna
sadnih izdelkov d.o.o., Mirna, sedež: Pod
Radovnico 3, 8233 Mirna, pod vložno
št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka s temile po-
datki:

Matična št.: 5284899
Ustanovitelji: ESAROM ESSENZENFAB-

RIK GES.M.B.H., izstop 22. 3. 1999; Gre-
gorčič Avgust, mag. Mirna, Brezovica 26,
vstop 22. 3. 1999, vložek 92,445.804 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-401798
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00171 z dne 22. 4.
1999 pod št. vložka 1/04095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1404202
Firma: SMART – F, finančne, gostin-

ske in instalacijske storitve d.o.o., Novo
mesto

Skrajšana firma: SMART – F d.o.o., No-
vo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Lobetova
ulica 2

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Antončič Franjo, Novo me-

sto, Lobetova ulica 2, vstop 1. 2. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Antončič Marija, Novo mesto, Lo-
betova ulica 2, imenovana 9. 4. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
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72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiš-
čenje stavb; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 1. 2. 1999.

Rg-401973
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00143 z dne 15. 4.
1999 pri subjektu vpisa PS & G INŠTALA-
TER, podjetje za inštalacije, trgovino in
storitve, Novo mesto d.o.o., sedež: Run-
kova 24, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/02544/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5666481
Sedež: 8000 Novo mesto, Finžgarje-

va 24
Osnovni kapital: 2,857.135 SIT
Ustanovitelj: Prešeren Slavko, Novo me-

sto, Runkova 24, vstop 6. 4. 1992, vložek
2,857.135 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-401977
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00175 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa KRKA –
ZDRAVILIŠČE STRINJAN, zdraviliške, tu-
ristične in gostinske storitve, d.o.o., se-
dež: Germova ulica 4, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/04054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1323393
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:

67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-402232
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00199 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa PROKEMING, sve-
tovanje, projektiranje, inženiring, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Košenice 47, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00561/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upora-
bi standardne klasifikacije dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5321590
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:

01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
15710 Proizivodnja krmil; 15860 Predela-
va čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 24130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 24510 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24660 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 37200 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;

45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51700
Druga trgovina na debelo; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 63120 Skladiščenje; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 8042 Drugo izo-
braževanje; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki.

Rg-402234
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00194 z dne 30. 4.
1999 pri subjektu vpisa MERCATOR – DO-
LENJSKA, trgovina, storitve, d.d., sedež:
Livada 8, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5002451
Osnovni kapital: 3.156,920.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 3.156,920.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-402684
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00225 z dne 14. 5.
1999 pri subjektu vpisa ERVIN, storitve in
prodaja Novo mesto, d.o.o., sedež: Ko-
šenice 45, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/02974/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5855551
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1999:

70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;

71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-402685
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00201 z dne 14. 5.
1999 pod št. vložka 1/04104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1404229
Firma: MEDLE, Proizvodnja, trgovina

in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: MEDLE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šentjernej-

ska cesta 13
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Medle Alojzij, Medle Mar-

ta, Medle Gorazd in Medle Robert, vsi Novo
mesto, Šentjernejska cesta 13, vstopili
16. 4. 1999, vložili po 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Medle Marta, imenovana 16. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Medle Alojzij, imenovan 16. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1999:
20300 Stavbno mizarstvo; 25230 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28621 Proi-
zvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 16. 4. 1999.

Rg-402686
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00210 z dne 13. 5.
1999 pri subjektu vpisa PANDA, proizvod-
nja, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o., Brusni-
ce, sedež: Velike Brusnice 13, 8321 Bru-
snice, pod vložno št. 1/01478/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5494826
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1999:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;

5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7440 Oglaševanje; 7482 Paki-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-402687
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00223 z dne 14. 5.
1999 pri subjektu vpisa SEEVIL, servis
dvižne hidravlične vakumske tehnike,
d.o.o., Straža, sedež: Hruševec 37, 8351
Straža, pod vložno št. 1/02431/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5615020
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1999:

17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
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.; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 24630 Proi-
zvodnja eteričnih olj; 28110 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 29220 Proi-
zvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33300 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 45310 Električne inštalacije; 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 92623
Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-402688
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00202 z dne 12. 5.
1999 pod št. vložka 1/04103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1404270
Firma: TAHIRI & COMPANY, Gradbe-

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

odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Foerster-

jeva ulica 1
Ustanovitelji: Tahiri Fadil, Tahiri Shaban

in Tahiri Ismet, vsi Torina, ZR Jugoslavija,
Torina, Lipljan, vstopili 30. 4. 1999, odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tahiri Fadil, imenovan 30. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
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štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 30. 4. 1999.

Rg-402690
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00215 z dne 12. 5.
1999 pri subjektu vpisa NINA, prodaja in
proizvodnja tekstilnih proizvodov d.o.o.,
sedež: Šempeter 37, 8222 Otočec, pod
vložno št. 1/01130/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5400996
Dejavnost, vpsiana dne 12. 5. 1999:

1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proi-
zvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje.

Rg-402691
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00208 z dne 11. 5.
1999 pri subjektu vpisa WLB, proizvodnja
in trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Germova 3, Novo mesto, sedež: Germo-
va 3, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00457/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
spremembah in dopolnitvah uredbe o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5309395
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1999:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7440 Og-
laševanje; 85122 Specialistična izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnos.

Dejavnost, izbrisana dne 11. 5. 1999:
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Rg-402692
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00212 z dne 11. 5.
1999 pri subjektu vpisa BUDNA, zastops-
tvo in trgovina Novo mesto d.o.o., sedež:
Koštialova 5a, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01226/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403138
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1999:

3350 Proizvodnja ur; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5273
Popravilo ur, nakita; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-402693
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00209 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa WAKI, proizvod-
nja in trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., sedež: Germova 3, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00382/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5303958
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:

1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 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 kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.
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Rg-402694
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00165 z dne 7. 5.
1999 pri subjektu vpisa KSE, Tovarna za
proizvodnjo konektorjev in spojnih ele-
mentov, d.o.o. Novo mesto, sedež: Pod-
bevškova 4, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/03201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5754445
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Bajec Vinko, razrešen 10. 4. 1999;
direktorica Andrejčič Julijana, razrešena
10. 4. 1999; družbenik Somrak Janez, Mir-
na peč, Goriška vas 7, imenovan 21. 5.
1996, zastopa družbo omejeno na proi-
zvodnem področju in sicer doma pri sklepa-
nju pogodb in drugih pravnih opravil; pri
preventivnem in tekočem vzdrževanju; pri
investicijskem vzdrževanju; pri izvedbi zaš-
čite pri delu; pri prevzemni, fazni in končni
kontroli.

Člani nadzornega sveta: Andrejašič Juli-
jana, Klevišar Miran in Dujmović Rajka, vsi
izstopili 5. 3. 1998 ter Vidiček Željko, Ro-
žanc Sladjana in Bašelj Vinko, vstopili 10. 4.
1999.

Rg-402695
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00197 z dne 7. 5.
1999 pri subjektu vpisa REVOZ, podjetje
za proizvodnjo in komercializacijo avto-
mobilov d.d., sedež: Belokranjska cesta
4, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/01196/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5405084
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Kintzinger Bruno, Robert, Louis, raz-
rešen 2. 12. 1998; član uprave Galoustian
Estepan, Toulouse (Hautesaronne) Franci-
ja, 4 place Saint.Etienne, imenovan 2. 12.
1998, zastopa družbo po pooblastilu pred-
sednika uprave.

Rg-402697
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00188 z dne 6. 5.
1999 pod št. vložka 1/04101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411829
Firma: RIBARNICA KORALA, POŽEK IN

DRUGI, trgovina z ribo, d.n.o., Črnomelj
Skrajšana firma: RIBARNICA KORALA,

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

odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Butorajska

c. 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Požek Vanesa, Črnomelj,

Butorajska c. 2, vstop 29. 3. 1999, vložek
70.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Požek Gregor, Črnomelj,
Butorajska c. 2, vstop 29. 3. 1999, vložek
30.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenica Požek Vanesa, imenovana
29. 3. 1999, kot poslovodkinja zastopa z

vsemi pooblastili brez omejitev razen, da
potrebuje predhodno potrditev družbenikov
za pridobitev, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin; gradnjo ali rekonstrukcijo
zgradb, razen vzdrževalnih del; kapitalsko
udeležbo v drugih družbah; kooperacijske
in druge trajne posle za dobo, ki je daljša od
enega leta; ustanovitev ali ukinitev podruž-
nice ali obrata; najem kreditov ali dajanje
poroštev, če znesek preseže 500.000 SIT,
sprejem ali odpust vodilnih zaposlenih; do-
delitev ali odvzem prokure; družbenik Po-
žek Gregor, imenovan 29. 3. 1999, kot po-
slovodja zastopa z vsemi pooblastili brez
omejitev razen, da potrebuje predhodno po-
trditev družbenikov za pridobitev, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin; gradnjo ali re-
konstrukcijo zgradb, razen vzdrževalnih del;
kapitalsko udeležbo v drugih družbah; koo-
peracijske in druge trajne posle za dobo, ki
je daljša od enega leta; ustanovitev ali ukini-
tev podružnice ali obrata; najem kreditov ali
dajanje poroštev, če znesek preseže
500.000 SIT; sprejem ai odpust vodilnih
zaposlenih; dodelitev ali odvzem prokure;
prokurist Požek Nikolaj, Črnomelj, Butoraj-
ska c. 2, imenovan 29. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 29. 3. 1999.

Rg-402699
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00214 z dne 17. 5.
1999 pri subjektu vpisa HRAST, Mizarsko
podjetje, Šentlovrenc, d.o.o., sedež:
Šentlovrenc 13a, 8212 Velika Loka, pod
vložno št. 1/00068/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev, spremembo dejavnosti in spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5143993
Osnovni kapital: 31,906.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., izstop 27. 10. 1998; DPB Vizija,
pooblaščena investicijska družba, d.d., No-
vo mesto, Novi trg 5, vstop 15. 3. 1995,
vložek 6,384.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; ter Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska 15, vložek 3,192.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložek 3,192.000 SIT, Grm Janez,
Velika Loka, Mačji dol 15, vložek
3,920.000 SIT, Ceglar Janez, Velika Loka,
Sajenice 9, vložek 742.000 SIT, Mlakar Ja-
nez, Velika Loka, Čatež 11, vložek 686.000
SIT, Pristopec Marija, Velika Loka, Čatež
37, vložek 756.000 SIT, Zidar Anica, Veliki
Gaber, Medvedjek 14, vložek 658.000 SIT,
Zidar Jože, Veliki Gaber, Medvedjek 14,
vložek 742.000 SIT, Potrebuješ Anton, Ve-
lika Loka, Sajenice 6, vložek 434.000 SIT,
Vidgaj Milan, Primskovo, Ševno 12, vložek
882.000 SIT, Dular Darko, Velika Loka,
Šentlovrenc 48, vložek 784.000 SIT, Jeras
Janez, Velika Loka, Dolga njiva 3, vložek
756.000 SIT, Miklič Alojz, Velika Loka,
Mačji dol 12, vložek 658.000 SIT, Novak
Stane, Velika Loka, Martinja vas 24, vložek
672.000 SIT, Vavtar Jože, Velika Loka, Kr-
tina 9, vložek 448.000 SIT, Gliha Rajko,
Velika Loka, Veliki Videm 6, vložek
1,274.000 SIT, Gliha Anton, Primskovo,
Gornji vrh 7, vložek 882.000 SIT, Rajnar
Alojz, Velika Loka, Krtina 7, vložek 546.000
SIT, Rakar Marjan, Velika Loka, Šentlovrenc
52, vložek 658.000 SIT, Golob Jože, Veli-
ka Loka, Martinja vas 2, vložek 1,386.000
SIT, Glavan Kristijan, Dobrnič, Železno 1,
vložek 476.000 SIT, Gerdin Mirko, Velika
Loka, Čatež 2, vložek 476.000 SIT, Vidgaj
Marija, Primskovo, Sevno 12, vložek
644.000 SIT, Zidar Jože, Veliki Gaber,
Medvedjek 14, vložek 658.000 SIT – vsto-
pili 19. 10. 1994, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grm
Janez, razrešen 24. 10. 1996 kot začasni
direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17 .5. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 17. 5. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 361 Proizvodnja
pohištva; 516 Trgovina na debelo s stroji,
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napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-402974
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00221 z dne 13. 5.
1999 pri subjektu vpisa MAWI, Trgovsko
in proizvodno podjetje, Novo mesto
d.o.o., sedež: Lobetova 41, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02302/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5654467
Sedež: 8000 Novo mesto, Šentjernej-

ska cesta 22.

Rg-402977
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00245 z dne 27. 5.
1999 pri subjektu vpisa GRAHEK & CO,
prodaja avtomobilov in servis d.n.o., se-
dež: Lokve 57, 8340 Črnomelj, pod vlož-
no št. 1/01524/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5454476
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi.

Rg-402978
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00226 z dne 27. 5.
1999 pod št. vložka 1/04106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414917
Firma: BIRO BONUS, družba za davč-

no svetovanje, knjigovodstvo, podjetniš-
tvo d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarje-

va 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bučar Drago, Kostanjevica

na Krki, Ulica talcev 11, vstop 28. 4. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bučar Drago, imenovan 28. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Bučar Zvonka, Podbočje, Stari grad 10b,

imenovana 28. 4. 1999, kot namestnica di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1999:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01210 Reja govedi; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 15320 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 22110 Izdajanje knjig;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93030 Potrebna dejav-
nost; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.600 družba ne
sme opravljati poizvedovalne dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 28. 4. 1999.

Rg-402979
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00243 z dne 27. 5.
1999 pri subjektu vpisa NOVODOM, trgo-
vina, turizem, informatika, posredništvo,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Cesarjeva uli-
ca 29, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00429/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo zastopni-
kov in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5312485
Firma: NOVODOM, trgovina in grad-

beništvo, d.o.o., Novo mesto
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Retelj Alojz, Novo mesto,

Cankarjeva ulica 29, vstop 20. 12. 1989,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Retelj Mira, razrešena 20. 5.
1999; zastopnik Retelj Boštjan, Novo me-
sto, Cesarjeva 29, imenovan 20. 5. 1999,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1999:
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,

tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi 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; 52430Trgovina 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.; 55220 Dejavnost kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij; picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-

rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 20. 5. 1999.

Rg-402981
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00236 z dne 25. 5.
1999 pri subjektu vpisa B.A.R.M., menjal-
niško posredovanje in trgovina, Črno-
melj d.o.o., sedež: Kolodvorska 22,
8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/00769/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti in povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5345227
Osnovni kapital: 2,586.941,40 SIT
Ustanovitelja: Radovič Andreja in Rado-

vič Bogdan, oba Črnomelj, Grajska cesta
16, vstopila 8. 8. 1994, vložila po
1,293.470,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 361 Proizvodnja
pohištva; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 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
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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; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-402985
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00211 z dne 18. 5.
1999 pri subjektu vpisa DINO, trgovina in
proizvodnja Novo mesto, d.o.o., sedež:
Dolenje Kamence 3, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01321/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5418437
Ustanovitelj: Ivančič Peter, izstop 6. 5.

1999; Pavlin Stanislav, Novo mesto, Ulica
Danila Bučarja 5, vstop 19. 9. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivančič Peter, razrešen 6. 5. 1999;
direktorica Pavlin Ana, Novo mesto, Ulica
Danila Bučarja 5, imenovana 6. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402986
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00224 z dne 18. 5.
1999 pri subjektu vpisa KASTELIC & CO.
d.n.o., proizvodnja kruha in peciva, se-
dež: Cerovec 1b, 8333 Semič, pod vlož-
no št. 1/03735/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odpovedi družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5893950
Ustanoviteljica: Kastelic Božidara, izstop

1. 4. 1998.

Rg-403835
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00280 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPO-
DARSTVO NOVO MESTO d.d., sedež:
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00051/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5142504
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1999:

55510 Dejavnost menz; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 6. 1999:
5551 Storitve menz; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami.

Sprememba statuta z dne 17. 6. 1999.

Rg-403846
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00291 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa UTRIS d.o.o., Iz-
delava električnih naprav, instalacij in
servis, Mirna peč, Šranga 28, sedež:
Šranga 28, 8216 Mirna peč, pod vložno
št. 1/02739/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšano fir-
mo, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, povečanje kapitala in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5679192
Firma: UTRIS d.o.o., Projektiranje, iz-

delava električnih naprav, instalacij in
servis

Skrajšana firma: UTRIS d.o.o.
Osnovni kapital: 4,062.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Janez, Mirna

peč, Šranga 28, vstop 10. 11. 1992, vlo-
žek 2,031.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kmet Marjan, Straža, Vavta vas 58,
vstop 10. 11. 1992, vložek 2,031.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano kmetijs-
tvo; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 28110 Proizvodnja ko-

vinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 29120 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 29130 Proizvodnja
pip in ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 29230 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 31300 Proi-
zvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih naprav; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 33200 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 33500
Proizvodnja ur; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 40200 Os-
krba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51410
Trgovina na debelo s  tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiš-
čenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64200 Telekomunikacije; 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; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-

nja; 74140 Podjetniško in poslovno 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;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
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.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnost javne higie-
ne; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1999.

Rg-403864
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00321 z dne 13. 7.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA MET-
LIKA, javno podjetje d.o.o., sedež: Ulica
XV. brigade 2, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/00270/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5157064
Člani nadzornega sveta: Kostelec Jože

in Nemanič Martin, vstopila 25. 3. 1999;
Malenšek Alojz, Matekovič Jože, Tomc An-
ton, Vajda Milan in Šturm Otmar, vsi izstopili
25. 3. 1999 ter Malenšek Alojz, Matekovič
Jože, Tomc Anton, vstopili 25. 3. 1999.

Rg-403866
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00333 z dne 13. 7.
1999 pri subjektu vpisa TINCA, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o., Primo-
stek, sedež: Primostek 30, 8332 Gra-
dac, pod vložno št. 1/02649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5654351
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1999:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 4531 Električne inštalacije; 4532

Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-403871
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00335 z dne 16. 7.
1999 pri subjektu vpisa ARHA , projektivni
biro d.o.o., sedež: Zadružna cesta 14,
8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/01751/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5493030
Ustanovitelj: BEGRAD d.d., gradbeniš-

tvo, trgovina, inženiring, izstop 7. 6. 1999;
Lorkovič Boris, Črnomelj, Krpanova 6, vs-
top 7. 6. 1999, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-403880
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00238 z dne 18. 6.
1999 pod št. vložka 1/04112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422324
Firma: BENZ TRADE, trgovina, marke-

ting, špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: BENZ TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Čardak 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Branko, Zagreb,

Froudeova 44, vstop 4. 6. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinar Branko, imenovan 4. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18 .6. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
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Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-

lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 4. 6. 1999.
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