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Uradne objave
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Republike Slovenije

CELJE

Rg-401300
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00312 z dne 4. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa MODA, Trgovina, proizvodnja
in storitve, d.d., sedež: Prešernova 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5025575
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Zavolovšek Ciril, razrešen
9. 12. 1996; Kodre Jože, Celje, Opekar-
niška 8b, razrešen 21. 2. 1997 kot član
uprave in imenovan za predsednika uprave,
ki zastopa družbo skupaj z ostalimi člani
uprave in članica uprave Uršič Alenka, Ce-
lje, Milčinskega 13, imenovana 21. 2.
1997, ki zastopa družbo skupaj z ostalimi
člani uprave.

Rg-401301
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00300 z dne 4. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa MIK, modna konfekcija, d.d.,
Prebold, sedež: Trg 8, 3312 Prebold,
pod vložno št. 1/00067/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067251
Člani nadzornega sveta: Zupanc Valter,

Kolenc Vladimira, Verk Margareta, Krajnc
Leopoldina in Gmajner Rozalija, izstopile
21. 8. 1996; Zohar Marjan – predsednik,
Antonič Marija in Norbert Markon, vstopila
21. 8. 1996, ter Kupec Janja in Prislan
Cvetka, vstopili 30. 7. 1996.

Rg-401302
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01413 z dne 5. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOVINSKA INDUSTRIJA KLS,
d.d., sedež: Loke 36, 3333 Ljubno ob
Savinji, pod vložno št. 1/00552/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
statuta in zastopnikov ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5075335
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

na uprave Založnik Jožica in Veršnik Franc,
razrešena 28. 11. 1997; Strašek Bogomir,

Sodni register
Rečica ob Savinji, Varpolje 69, razrešen
28. 11. 1997 kot predsednik uprave in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lednik Božo in
Žerdoner Brane, vstopila 28. 11. 1997, ter
Veršnik Franc, vstopil 25. 11. 1997.

Sprememba statuta z dne 28. 11. 1997.

Rg-401303
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00631 z dne 10. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06926/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1304194
Firma: IN-SUN, sončni studio, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IN-SUN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Žoher Vida-Milena, Ce-

lje, Na zelenici 9, vstopila 24. 6. 1998, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žoher Vida Milena, imenovana
24. 6. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 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, 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 Posredni-
štvo, 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-
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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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-

nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-401305
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01217 z dne 8. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ULE SPORT, fitnes center,
d.o.o., sedež: Nazorjeva 6, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, ustanoviteljev, oseb,
pooblaščenih za zastopanje, ter akta o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5852927
Firma: KONUS KON, Proizvodnja us-

njenih izdelkov in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KONUS KON, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 18
Ustanovitelj: ULE SPORT, poduzeče za

amaterski i profesionalni sport, društvo sa
ograničenom odgovornošću, Pula, R Hrvat-
ska, A. Butorac 30, izstopil 12. 6. 1997;
KONUS USNJARNA, d.o.o., Ljutomer, Raz-
lagova 12, vstopil 12. 6. 1997, vložil
1,705.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uležič Darko, razrešen 16. 6. 1997;
zastopnik Rovere Vojko, Slovenske Konji-
ce, Toneta Melive 10, imenovan 16. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, s
teklenino, 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 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-
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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; 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; 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;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 20. 6. 1997.

Rg-401306
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00917 z dne 8. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAVICO, turizem in marketing,
d.o.o., sedež: Logarska dolina 10, 3335
Solčava, pod vložno št. 1/03839/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in ustanoviteljev, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5598257
Firma: PLESNIK, turizem in marketing,

d.o.o.
Skrajšana firma: PLESNIK, d.o.o.
Ustanovitelj: JAVICO AG, Švica, Haupt-

strasse 49, Glarus, izstopil 11. 6. 1996;
TEJA HOLDING AG, Glarus-Švica, Haupt-
strasse 49, vstopil 11. 6. 1996, vložil
5,881.290 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

Opomba: pri šifri J 67.13 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 6. 1996.

Rg-401307
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00129 z dne 5. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06927/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391429
Firma: MODA PLUS, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: MODA PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 8
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: QUELLE, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Velenje, Prešernova 8, vstopil
4. 2. 1999, vložil 20,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gabrovec Alojz, Vuzenica, Splavar-
ska ulica 21, imenovan 4. 2. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih

izdelkov, d.n.; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 52730
Popravilo ur, nakita; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 64120 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74820 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.

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

Rg-401308
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00252 z dne 4. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06921/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev samostojnega
podjetnika s temile podatki:
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Matična št.: 1274503
Firma: GRADBENIŠTVO, GRADBENE

IZOLACIJE IN KROVSTVO URANKAR
DRAGO, s.p., Laško, Orožnov trg 2

Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 3270 Laško, Pot na grad 4
Ustanovitelj: Urankar Drago, Laško, Pot

na grad 4, vstopil 5. 2. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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;
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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-401309
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00145 z dne 4. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06922/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 1271237
Firma: IZKOP IN MONTAŽA TELEGRAF-

SKIH IN TELEFONSKIH LINIJ, BAR IN RE-
STAVRACIJA HOHNJEC MARTIN, s.p.

Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 3254 Podčetrtek, Olimje 6
Ustanovitelj: Hohnjec Martin, Podčetr-

tek, Olimje 85, vstopil 10. 2. 1998, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z

živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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-
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no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 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; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-401312
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01003 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ŠPRAH IN ŠPRAH, inženi-
ring in storitve, d.n.o., sedež: Pešnica 9,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/06814/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo fir-
me družbenikov, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5547253
Firma: ŠPRAHERS, inženiring in stori-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Šprah Iztok, izstopil iz d.n.o.

in vstopil v d.o.o. 7. 11. 1996, vložil 301.600
SIT, Šprah Vladimir, izstopil iz d.n.o. in vstopil
v d.o.o., 7. 11. 1996, vložil 754.000 SIT, in
Šprah Majda, vstopila 7. 11. 1996, vložila
452.400 SIT, vsi iz Ljubljane, Livada 7, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šp-
rah Iztok in Šprah Vladimir, razrešena 7. 11.
1996 kot družbenika in imenovana za direk-
torja, ki zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Opomba: pri dejavnosti 67.13 le dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-401311

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01422 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ŠPRAHERS, inženiring in
storitve, d.o.o., sedež: Pešnica 9, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/06814/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5547253
Ustanovitelj: Šprah Majda, Šprah Vladi-

mir in Šprah Iztok, izstopili 28. 11. 1996;
ŠMV, svetovalno podjetje, d.o.o., Podleh-
nik, Dežno pri Podlehniku 2a, vstopil
28. 11. 1996, vložil 1,508.000 SIT, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-401314

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00587 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa POKRAJINSKI MUZEJ
CELJE, p.o., Celje, Muzejski trg 1, se-
dež: Muzejski trg 1, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00106/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5051819
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Badovinac Tatjana, razrešena
5. 10. 1994; direktorica Pirkmajer Darja,
Celje, Kajuhova ul. 7, imenovana 5. 10.
1994, zastopa muzej brez omejitev.

Rg-401315

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00650 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Zavod za živinorejo in ve-
terinarstvo, Celje, p.o., sedež: Cesta v
Trnovlje 181a, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00619/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5254655
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štokojnik Viktor, razrešen 25. 4.
1997; direktor Simončič Darko, Žalec, Bev-
kova 9, imenovan 2. 6. 1997, zastopa za-
vod brez omejitev kot vršilec dolžnosti di-
rektorja.

Rg-401317

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00663 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINTRADE, Zunanja tr-
govina, d.d., Celje, sedež: Mariborska 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01288/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5025524
Sprememba statuta z dne 28. 8. 1997.

Rg-401319
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01174 z dne 11. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GARANT, pohištvena in-
dustrija, d.d., Polzela, sedež: Polzela,
3313 Polzela, pod vložno
št. 1/00065/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034426
Članica nadzornega sveta: Meh Borut,

izstopil 20. 5. 1997; Pinter Jožica, vstopila
20. 5. 1997.

Rg-401320
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00411 z dne 4. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽALSKE LEKARNE, p.o., se-
dež: Prešernova 6, 3310 Žalec, pod vlož-
no št. 1/06391/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5867347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Sternad Gabriela, razrešena 26. 4.
1996; direktorica Pavlovič Lidija, Celje,
Ljubljanska cesta 64, imenovana 22. 5.
1996, zastopa brez omejitev.

Rg-401325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00321 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJE, gospodinjski
aparati, delniška družba, Velenje, sedež:
Partizanska 12, 3503 Velenje, pod vlož-
no št. 1/00461/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5163676
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Bobinac Franjo, Celje, Pod gabri 1,
imenovan 26. 2. 1998, zastopa družbo kot
član začasne uprave za področje marketinga
in prodaje skupaj s predsednikom uprave.

Rg-401326
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00612 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ETOL, Tovarna arom in ete-
ričnih olj, d.d., sedež: Škofja vas 39,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic, spremembo statuta in zapisnika
skupščine ter zmanjšanja osnovnega kapi-
tala z umikom delnic s temile podatki:

Matična št.: 5048869
Osnovni kapital: 2.745,760.000 SIT
Zapisnik skupščine z dne 19. 6. 1998.
Sklep skupščine z dne 19. 6. 1998, da

se osnovni kapital zmanjša z umikom delnic
za 140,000.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 19. 6. 1998.

Rg-401329
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00740 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SVERICOM, poslovne sto-
ritve, d.o.o., sedež: Tavčarjeva 9, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/01399/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:
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Matična št.: 5373379
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 17400

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130
Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 26660 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem 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); 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 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; 92330 Dejav-

nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1998.

Rg-401330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00038 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa AVTO SERVIS STRAŠEK,
d.o.o., podjetje za vzdrževanje motornih
vozil, Krtince 15, Podplat, sedež: Krtin-
ce 15, 3241 Podplat, od vložno
št. 1/02287/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5482798
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Strašek Ludvik, Podplat, Kr-

tince 15, vstopil 25. 9. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 3. 1999.

Rg-401334
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00490 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MULTITRADE, storitve ke-
mičnega čiščenja, d.o.o., Celje, sedež:
Gubčeva 6, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02403/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5452678
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

izstopil 4. 12. 1995; INFOND-ZLAT, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Trg svobode 6, vstopil 4. 12. 1995, vložil
3,610.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-401337
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00729 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
VELENJE, Izvajanje komunalnih dejav-
nosti, d.o.o., sedež: Koroška 37b, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00593/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5222109
Člana nadzornega sveta: Košir Anton,

Natek Matjaž, Prašnikar Stanislav, Stropnik
Karl in Vedenik Franc, izstopili 18. 7. 1997;
Martinšek Drago, vstopil 8. 4. 1997, in
Dvornik Janez, vstopil 10. 4. 1997.

Rg-401340
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00186 z dne 24. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06933/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:

Matična št.: 1277359
Firma: BLAJ ANTON “BLAJ”, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 3302 Griže, Griže 9

Ustanovitelj: Blaj Anton, Žalec, Gotovelj-
ska c. 2, vstopil 14. 2. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-401344
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00240 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ELKOS, Elektrokovinarske
storitve, d.o.o., Velenje, sedež: Šercerje-
va 11, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/05227/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme, se-
deža in družbenikov, zastopnikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5890608
Firma: ELKOS, Proizvodnja betonskih

izdelkov in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ELKOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3325 Šoštanj, Lokovica 100
Osnovni kapital: 2,318.760 SIT
Utanovitelja: Jelenski Miran, izstopil 2. 3.

1998; Drev Mateja in Drev Darko, oba iz
Šoštanja, Lokovica 100, vstopila 2. 3.
1998, vložila po 1,159.380 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jelenski Miran, razrešen 9. 3. 1998;
direktorja Drev Mateja in Drev Darko, ime-
novana 2. 3. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 60240
Cestni tovorni promet; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.
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Rg-401348
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01225 z dne 23. 3. 1999 pri
subjektu vpisa FIDERŠEK & DIMEC, pre-
vozi, trgovina, storitve, d.n.o., Šempeter
8, Šempeter, sedež: Šempeter 8, 3311
Šempeter, pod vložno št. 1/06293/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenika zaradi odpo-
vedi družbene pogodbe in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5846129
Firma: FIDERŠEK & FIDERŠEK, prevo-

zi, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: FIDERŠEK & FID-

ERŠEK, d.n.o.
Sedež: 3211 Škofja vas, Ulica 15. ju-

nija 4, Ljubečna
Ustanovitelja: Fideršek Roman, Škofja

vas, Ul. 15. junija, Ljubečna, vstopil
7. 12. 1993, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem; Dimec Darko, izstopil
15. 10. 1997; Fideršek Ema, Škofja vas,
Ulica 15. junija, Ljubečna, vstopila 15. 10.
1997, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Fideršek Roman, imenovan
7. 12. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Dimec Darko, razrešen
15. 10. 1997; družbenica Fideršek Ema,
imenovana 15. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 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, 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 mesimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-

tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Ustanovitev družbe z neomejeno odgo-
vornostjo je bila vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 2326/93 z dne 11. 4.
1994.

Rg-401349
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01029 z dne 23. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TAJANA, trgovsko storitve-
no podjetje, d.o.o., Celje, Pucova 2, se-
dež: Pucova 2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04397/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbeni-
ce, firme, sedeža in zastopnice ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1332031
Firma: VIDAL & CO., posredovanje in

zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDAL & CO., d.o.o.
Sedež: 3222 Dramlje, Laze pri Dram-

ljah 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomše Gordana, izstopi-

la 21. 10. 1998; Bolko Vida, Dramlje, Laze
pri Dramljah 1, vstopila 21. 10. 1998, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomše Gordana, razrešena
21. 10. 1998; direktorica Bolko Vida, ime-
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novana 21. 10. 1998 zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 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; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-

tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 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.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Opomba: pri šifri 74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti; pri šifri 74.14 vse, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

LJUBLJANA

Rg-402303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07089 zdne 21. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESNINA LES, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana, pod vložno
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št. 1/28061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5950279
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Napast Rafael, razrešen 16. 12.
1997; direktor Oštir Stojan, Ljubljana, Lo-
žarjeva 20, imenovan 16. 12. 1997.

Rg-402305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06445 z dne 21. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa TANGENS, Podjetje za izobra-
ževanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 47, sedež: Tržaška 47, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15875/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža, naslova ustanovi-
telja in zastopnika, osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5605342
Firma: TANGENS, izobraževanje in

svetovanje, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska

ul. 116
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Morano Miran, Ljubljana,

Tbilisijska ul. 116, vstopil 3. 2. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Morano Miran, imenovan 3. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 52471 Dejavnost
knjigarn; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 1. 1999.

Rg-402306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06352 z dne 5. 1. 1999 pri subjek-
tu vpisa RIVAL VAROVANJE, družba za
varovanje oseb in premoženja, d.o.o.,
sedež: Povšetova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28228/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5953243
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg OF 13.

Rg-402307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06089 z dne 31. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA
KOČEVJE, Trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Trg zbora odposlancev 20, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/13257/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo o pripojitvi k družbi NAMA, trgovsko pod-
jetje, d.d., Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5524768
Pripojitev k družbi NAMA, trgovsko pod-

jetje, d.d., Ljubljana (1/837/00), na podla-
gi pogodbe o pripojitvi z dne 1. 10. 1998 in

sklepa skupščine z dne 30. 7. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-402308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06087 z dne 31. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa NAMA BLAGOVNI CENTER
LJUBLJANA, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Slovenčeva 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13256/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o pripojitvi
k družbi NAMA, trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5524806
Pripojitev k družbi NAMA, trgovsko pod-

jetje, d.d., Ljubljana (1/837/00), na podla-
gi pogodbe o pripojitvi z dne 1. 10. 1998 in
sklepa skupščine z dne 30. 7. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-402309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06085 z dne 31. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA
RUSKI CAR, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 211, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13255/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo o pripojitvi k družbi NAMA, trgovsko pod-
jetje, d.d., Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5524733
Pripojitev k družbi NAMA, trgovsko pod-

jetje, d.d., Ljubljana (1/837/00), na podla-
gi pogodbe o pripojitvi z dne 1. 10. 1998 in
sklepa skupščine z dne 30. 7. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-402310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06083 z dne 31. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA
LJUBLJANA, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Tomšičeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13254/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi NAMA, trgovsko podjetje, d.d., Ljub-
ljana, s temile podatki:

Matična št.: 5524725
Pripojitev k družbi NAMA, trgovsko pod-

jetje, d.d., Ljubljana (1/837/00), na podla-
gi pogodbe o pripojitvi z dne 1. 10. 1998 in
sklepa skupščine z dne 30. 7. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-402311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06082 z dne 31. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Tomšičeva 1,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00837/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družb NAMA Velebla-
govnica Ljubljana, NAMA Veleblagovnica
Ruski car, NAMA Blagovni center Ljubljana
in NAMA Veleblagovnica Kočevje s temile
podatki:

Matična št.: 5024811
Pripojitev družb: NAMA VELEBLAGOV-

NICA KOČEVJE, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Trg zbora odposlancev 20, Kočevje
(1/13257/00), NAMA VELEBLAGOVNICA
LJUBLJANA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Tomšičeva 2, Ljubljana (1/13254/00),
NAMA BLAGOVNI CENTER LJUBLJANA, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Slovenčeva 24,
Ljubljana (1/13256/00), NAMA VELE-
BLAGOVNICA RUSKI CAR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 211, Ljub-
ljana (1/13255/00), na podlagi sklepov
skupščine z dne 30. 7. 1998 in pripojitve-
ne pogodbe z dne 1. 10. 1998.

Rg-402312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05895 z dne 22. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRAS, trgovina, računo-
vodstvo, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tivolska 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16943/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, osnovnega kapitala in deležev, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5604052
Sedež: 1000 Ljubljana, Kvedrova 5a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pirc Igor, Ljubljana, Ul. bor-

cev za severno mejo 78, vstopil 2. 4. 1992,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 6. 1998.

Rg-402314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05738 z dne 22. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa KONTE, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Gorenje 31, Stara cer-
kev, sedež: Gorenje 31, 1332 Stara cer-
kev, pod vložno št. 1/21302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5725739
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Konte Srečko, Stara cer-

kev, Gorenje 31, vstopil 1. 2. 1993, vložil
1,908.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2233 Razmnoževanje računalni-
ških zapisov; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2652 Proizvodnja apna;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
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gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2670 Obdelava naravne-
ga kamna; 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; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1998.

Rg-402315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05731 z dne 1. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa ECS NET, telekomunikacijski in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojko-
va 50, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30080/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, družbene pogodbe in naslo-
va ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 1243560
Firma: ECS NET, telekomunikacijski

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ECS NET, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 7, IOC

Trzin

Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: EUROCOMPUTER SYS-

TEMS, d.o.o., Trzin, Motnica 7, IOC Trzin,
vstopil 5. 11. 1997, vložil 7,200.000 SIT,
ter Pavlovič Roman, Ljubljana, Reška 37,
Pezdirec Zvonko, Metlika, Gubčeva 10,
Prosenik Vlado, Celje, Klanjškova 11, in
Sibila Albin, Videm-Dobrepolje, Predstruge
75, vstopili 1. 9. 1998, vložili po 700.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 9. 1998.

Rg-402317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05730 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREDO, tekstil, stroji, servis,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Zgornje Gameljne 20f, sedež: Zgor-
nje Gameljne 20f, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15969/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5574056
Ustanovitelj: Predojević Perica in Robas

Drago, izstopila 7. 10. 1998; Predojević Mi-
lan, Beograd, Crvenih hrastova 10, vstopil
7. 10. 1998, vložil 1,534.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-402318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05803 z dne 2. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa STROBUS, storitve, trgovina, tu-
rizem, d.o.o., Padež: sedež: Padež 4,
1353 Borovnica, pod vložno
št. 1/18034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža, uskladitev dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5844711
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Debevec Marko, Borovni-

ca, Padež 4, vstopil 27. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
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lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7470 Čiščenje stavb; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90004 Kanaliza-
cija in delovanje čistilnih naprav.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 9. 1998.

Rg-402319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05737 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa INOTEH, d.o.o., trgovina, za-
stopanje, Ljubljana, Prešernova 5, se-
dež: Prešernova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10230/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in na-
slova sedeža, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5447682
Firma: INOTEH, d.o.o., trgovina, za-

stopanje, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešerno-

va 15
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1999: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-

mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-

vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 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;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
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godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 10. 1998.

Rg-402320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05862 z dne 15. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa CREATIVA, družba za turistič-
no posredovanje in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zaloška cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17888/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5638925
Sedež: 1000 Ljubljana, Bilečanska 4
Sprememba družbene pogodbe z dne

9. 10. 1998.

Rg-402322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04317 z dne 16. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31558/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314343
Firma: I & S, inženiring in trgovina,

Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: I & S, Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 90
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Oštir Uroš, Logatec, Tr-

žaška 87b, vstopil 23. 6. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oštir Uroš, imenovan 23. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno

svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-402323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04335 z dne 21. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa SCANIA SLOVENIJA, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., oziroma v angleškem
jeziku: SCANIA SLOVENIA, Trade Com-
pany LTD, sedež: Dunajska 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, imenovanje prokurista in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1124773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Boris Krist, Ljubljana, Ul. Marije Mli-
nar 13, imenovan 16. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 9. 1998.

Rg-402324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03995 z dne 21. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa ASTERA, d.o.o., trgovina in
storitve, Celovška 317, Ljubljana, sedež:
Celovška 317, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21421/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in naslova
sedeža, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5729220
Firma: ASTERA, d.o.o., trgovina in sto-

ritve, Smrtnikova 4, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrtnikova 4
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z

nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7481 Fotografska dejavnost; 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.

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

Rg-402325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16137 z dne 26. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa ANOMIS B., podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino, zastopanje in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Čargova
4, sedež: Čargova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15729/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, osnovnega kapitala, zastop-
nika in priimka ustanoviteljice, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5573947
Firma: ANOMIS B., podjetje za zuna-

njo in notranjo trgovino, zastopanje in
proizvodnjo, d.o.o.

Skrajšana firma: ANOMIS B., d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Boc Bernot Simona,

Ljubljana, Čargova 4, vstopila 30. 1. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bernot Luka, Ljubljana, Linhartova
66, imenovan 1. 2. 1996, in direktorica Boc
Bernot Simona, Ljubljana, Čargova 4, ime-
novana 30. 1. 1992.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev
zapisa; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
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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; 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; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in

opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8513 Zobozdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-402330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05749 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa REPRO, Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo, trženje in servisiranje raču-
nalniške in spremljajoče biro opreme,
d.o.o., sedež: Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5307651
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Činč Borisu, ki je bil razrešen
1. 3. 1993.

Rg-402331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05890 z dne 28. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa INŠTITUT ZA CELULOZO IN PA-
PIR LJUBLJANA, p.o., Ljubljana, Bogiši-
čeva 8, sedež: Bogišičeva 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
zavoda, spremembo firme in ustanoviteljice
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051681
Firma: INŠTITUT ZA CELULOZO IN

PAPIR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Privredna komora Jugo-

slavije, izstopila 24. 3. 1998; Gospodarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenska 41,
vstopila 24. 3. 1998, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-402334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06603 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAŠICA, Tovarna pletenin
Ljubljana, d.d., sedež: Zgornje Gameljne
20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00079/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala, spremembo os-
novnega kapitala in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5036852
Osnovni kapital: 86,015.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vrhunc Bogomir, razrešen 30. 9.
1994, in zastopnica Bergant Marjeta, razre-
šena 17. 3. 1996; Vidic Saša, Kranj, Stor-
žiška 34, razrešena 30. 6. 1997 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 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; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 8.
1998 o poenostavljenem zmanjšanju osnov-
nega kapitala zaradi pokrivanja izgube.
Uprava družbe prijavlja sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala v naslednjem besedilu:
a) Osnovni kapital družbe v znesku
517,817.000 SIT se zmanjša zaradi pokri-
vanja izgub oziroma negativnega kapitala po
stanju na dan 31. 12. 1996 znesku
431,802.000 SIT na 86,015.000 SIT. b)
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z
združitvijo po 6 navadnih imenskih delnic v
nominalnem znesku 1.000 SIT v 1 navadno
imensko delnico v nominalnem znesku
1.000 SIT. Presežek vplačanega kapitala v
višini 1,727.000 SIT se razporedi v rezerve
družbe. c) Osnovni kapital družbe je po izvr-
šenem zmanjšanju razdeljen na 86.015 na-
vadnih imenskih delnic v nominalnem zne-
sku po 1,000 SIT za delnico.

Rg-402335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06904 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa SEMENARNA, Ljubljana, pro-
izvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Do-
lenjska c. 242, sedež: Dolenjska c. 242,
1108 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00030/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
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Matična št.: 5005574
Osnovni kapital: 1.161,224.000 SIT.

Rg-402336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06906 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa KD NET, premoženjsko sveto-
vanje, d.o.o., sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27303/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5926521
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 91.

Rg-402337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06930 z dne 23. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLAMTEX, podjetje za pro-
izvodnjo, predelavo, trgovino, go-
stinstvo, zastopstvo in marketing, d.o.o.,
Mengeš, sedež: Šubičeva 1, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/02589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5295645
Osnovni kapital: 6,831.400 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Miran in Zupan-

čič Marija, oba iz Mengša, Šubičeva 1, vsto-
pila 17. 11. 1989, vložila po 3,415.700 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 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; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
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;
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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in  računalniško
opremo; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 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; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1998.

Rg-402340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07499 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa KLI LOGATEC, družba za le-
sno in strojno proizvodnjo, trgovino in
inženiring, d.d., sedež: Tovarniška 36,
1370 Logatec, pod vložno
št. 1/00187/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5038251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rus Danijela, Logatec, Naklo 29,
razrešena in ponovno imenovana 15. 12.
1998.

Rg-402341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00260 z dne 19. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31833/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363603
Firma: FERTRADE, podjetje za zuna-

njo trgovino in špedicijo, d.o.o.
Skrajšana firma: FERTRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 37
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: FERSPED, d.d., Medna-

rodna špedicija, Ljubljana, Parmova 37, vlo-
žil 1,071.000 SIT, in EPIC COMMERCE,
podjetje za zunanjo in notranjo trgovino in
športni inženiring, d.o.o., Postojna, Tržaška
2, vložil 1,029.000 SIT, vstopila 18. 1.
1999, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dacar Tomaž, Šmartno pri Litiji, Val-
vazorjeva 27, in prokurist Žnidarič Zoran,
Ljubljana, Na Herši 11, imenovana 18. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 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 alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, 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
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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; 52320 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 60100 Že-
lezniški promet; 60220 Dejavnost taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 61100 Po-
morski promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
74820 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 – Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., razen farmacevtskih.

Rg-402344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00496 z dne 21. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa GD, podjetje za gradbeno de-
javnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik,
sedež: Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik,

pod vložno št. 1/11788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5480736
Ustanovitelja: Avflič Zdenko, Hrastnik,

Brnica 5, vložil 11,116.434 SIT, in Slanšek
Iztok, Hrastnik, Boben 17a, vložil
95,500.829,15 SIT, vstopila 5. 11. 1993,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-402346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00657 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa EURA, Trgovina in trženje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica bratov
Babnik 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03760/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5323428
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 27.

aprila 47.

Rg-402348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00827 z dne 21. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa USNJE PLAST, proizvodnja in
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Komenskega 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5034906
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstopil 9. 7. 1996, vložil 5,054.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
in Slovenski odškodninski sklad, d.d., izsto-
pila 19. 6. 1997; AKTIVA AVANT III, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljublja-
na, WTC – Dunajska 156, vstopila 19. 6.
1997, vložila 6,930.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-402349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00829 z dne 26. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31854/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387286
Firma: MM KOLIČEVO HOLDING,

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Papirniška 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MAYER HELNHOF KAR-

TON & CO KG, Frohnleiten, Wannersdorf
80, vstopil 28. 12. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Groller Michael, Dunaj, Am Hof
11/11, ter prokurista Rožič Branko, Tržič,
Pod gozdom 29, in Zieseritsch Hermann,
Frohnleitn, Mayr-Melnhof Strasse 14, ime-
novani 28. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-402353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01059 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa LIZ – INŽENIRING, podjetje za
pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Vurnikova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo da-
tuma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5145139
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štular Janez, Ljubljana, Triglavska 44,
razrešen in ponovno imenovan 19. 2. 1999.

Rg-402354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01060 z dne 26. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRONA SENIOR, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26074/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5893666
Osnovni kapital: 7.415,873.000 SIT.

Rg-402357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01085 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMONA MIZ, MESNA INDU-
STRIJA ZALOG, d.d., Zalog, sedež: Agro-
kombinatska 63, 1260 Ljubljana-Zalog,
pod vložno št. 1/04668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004772
Član nadzornega sveta: Trampuž Miloš,

izstopil 2. 7. 1998; Povše Rajko, vstopil
2. 7. 1998.

Rg-402358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01104 z dne 12. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP PROMONT-TEHPROM, In-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot k
sejmišču 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18312/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva ustanovite-
ljev in zastopnika, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5607671
Ustanovitelji: IMP PROMONT, Projekti-

ranje in montaža, d.d., Ljubljana, Pot k sej-
mišču 30, vstopil 23. 4. 1992, vložil
795.050 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Švigelj Janezu, ki je bil razrešen
23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 25210 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
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njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29520 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 29540 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 29550 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 6030 Cevovodni transport; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 9000 Od-
stranjevanje odpadkov in odplak; druge de-
javnosti javne higiene.

Rg-402361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01217 z dne 26. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa S & Ž LUJIĆ, Podjetje za pro-
izvodnjo, knjigovodske in gostinske sto-
ritve, d.n.o., Vrhnika, sedež: Poštna ulica
7b, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/24457/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-

deža, deležev in osnovnega kapitala, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter preobli-
kovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5806259
Firma: INAL, Družba za knjigovodske

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

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Gradišče 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lujić Mladen in Lujić Živa-

na, oba iz Vrhnike, Gradišče 16, izstopila iz
d.n.o. in vstopila v d.o.o., 26. 4. 1999, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 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; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-

ziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-402364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01248 z dne 16. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa LB LEASING, d.o.o., Ljublja-
na, Trg republike 3, sedež: Trg republi-
ke 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5384915
Član nadzornega sveta: Kosovinc Dra-

gonja Maruša, izstopila 11. 12. 1998; Ur-
šič Aljoša, vstopil 11. 12. 1998.

Rg-402366
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/011254 z dne 26. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEBI, d.o.o., specializirano in-
vesticijsko podjetje za poslovanje pod
pogoji zastavljalnice, sedež: Tavčarjeva
6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29731/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 1194194
Ustanovitelji: SICURA INVEST TRUST,

finančna korporacija, delniška družba, Ljub-
ljana, Gosposvetska 10, vstopil 28. 1.
1999, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Hranilnokreditna služba Si-
cura, Ljubljana, Beethovnova 6, izstopila
28. 1. 1999.

Rg-402367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01279 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa SATURNUS – ORODJARNA IN
STROJEGRADNJA, proizvodnja orodij,
d.d., Ljubljana, sedež: Ob železnici 16,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5035899
Člani nadzornega sveta: Lazar Andrej

Ferdinand, Glavan Stane, Dernovšek An-
ton, Šepec Anton in Podobnik Janez, izsto-
pili 2. 3. 1999; Strle Vida, Lazar F. Andrej,
Rupnik Jože, Kermavnar Miloš, Kladivnik
Marjeta, vstopili 2. 3. 1999; Curk Franc,
izstopil in ponovno vstopil 2. 3. 1999.
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Rg-402368

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01312 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MALI DOM, stanovanjska za-
druga, z.o.j. v Ljubljani, sedež: 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31687/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep za Srg 1365/98 – spremem-
bo firme, sedeža in zastopnika ter uskladi-
tev z zakonom o zadrugah s temile podatki:

Matična št.: 1380532
Firma: MALI DOM, Stanovanjska za-

druga, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: 1000 Ljubljana, Černetova 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Božič Pavle, Ljubljana,
Njegoševa 3, imenovan 27. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 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.

Rg-402369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01321 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa G – M & M, proizvodnja in
marketing, d.o.o., sedež: Brvace 11,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/24583/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5803039
Ustanovitelj: Trtnik Ivan, izstopil 10. 12.

1998, ter Ahlin Janez, Munčan Darinka in
Zupančič Zdenka, izstopili 9. 3. 1999; G –
M & M, proizvodnja in marketing, d.o.o.,
Grosuplje, Brvace 11, vstopil 12. 3. 1998,
vložil 14,367.566,77 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-402370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01395 z dne 26. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR – KMETIJSKO
GOSPODARSTVO KOČEVJE, d.o.o., Ko-
čevje, sedež: Kolodvorska ulica 23,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/08355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, članov
nadzornega sveta in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5146917
Člani nadzornega sveta: Mozetič Dragan,

Glavač Milena in Žagar Drago, izstopili
10. 3. 1999; Sedej Marjan, Benedičič De-
sa in Babič Jelka, vstopili 11. 3. 1999, ter
Pirc Mirko, izstopil 10. 3. 1999 in ponovno
vstopil 11. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1999.

Rg-402371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01407 z dne 29. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in
kemičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova
57, 1526 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5043425
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Kušar Igorju, ki je bil razrešen
2. 3. 1999.

Rg-402372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01413 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa AC LEASING, finančni zakup,
d.o.o., sedež: Baragova ulica 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28201/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5952310
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Mihatovič Veri, ki je bila razreše-
na 3. 2. 1999.

Rg-402373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01443 z dne 15. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa SUMMIT MOTORS LJUBLJA-
NA, export-import-distribucija, d.o.o., se-
dež: Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21753/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št. 5718520
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Noč Pavel, razrešen 31. 3.
1999; direktor Freyer Rok, Grosuplje, Pre-
šernova cesta 13, imenovan 1. 4. 1999.

Rg-402374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01455 z dne 23. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa LERONA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Valesa, podjetje za posredovanje,
k.d., sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31516/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika in dejavnosti ter preobliko-
vanje iz k.d. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363409
Firma: BOMA M, podjetje za gradbe-

ništvo, trgovino in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: BOMA M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trinkova 96
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bajc Boris, Ljubljana, Petr-

čeva ulica 18, vstopil 19. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; LERONA, d.o.o., Ljubljana, Koprska
72, in Zajc Andrej, izstopila 19. 3. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajc Boris, imenovan 19. 3. 1999;
direktor Zajc Andrej, razrešen 19. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-402376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01479 z dne 23. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa TIKA, grafično embalažno
podjetje, Trbovlje, d.d., sedež: Tončke
Čeč 44, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/02033/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5034230
Sprememba statuta z dne 28. 10. 1998.

Rg-402377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01480 z dne 23. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR-OPTIMA, inženi-
ring, d.o.o., sedež: Breg 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11747/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža, članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5473802
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 105
Član nadzornega sveta: Mozetič Dragan,

izstopil 2. 3. 1999; Umberger Marko, vsto-
pil 2. 3. 1999.

Rg-402379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01601 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa IPH CENTER, družba za trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 20, se-
dež: Dunajska 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20231/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5672821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Košir Janez, razrešen 31. 3. 1999;
direktor Koželj Stanislav, Ljubljana, Periče-
va ul. 17, imenovan 1. 4. 1999.

Rg-402807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01445 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa FITNESS-VARIA, podjetje za sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
c. 152, sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20287/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5697891
Firma: VARIA TRADE, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
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Skrajšana firma: VARIA TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Škofic Marija, Radomlje,

Triglavska ulica 18, vstopila 20. 10. 1992,
vložila 630.000 SIT, in Merslavič Franci,
Ljubljana, Ob Sotočju 10, vstopil 18. 3.
1999, vložil 1,470.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Škofic Franc, razrešen 18. 3. 1999;
Škofic Marija, razrešena 18. 3. 1999 kot
direktorica in imenovana za prokuristko, in
direktor Merslavič Franci, imenovan 18. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1999.

Rg-402808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06350 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa RACI, racionalizacija procesov
zgorevanja, d.o.o., sedež: Jamova 39,
1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25657/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5865425
Osnovni kapital: 4,956.876,59 SIT
Ustanovitelja: Čretnik Jurij, Ljubljana

Šmartno, Šmartno 30, vložil 3,444.884,39
SIT, in Dolanc Marko, Ljubljana, Žaucerjeva
24, vložil 1,511.992,20 SIT, vstopila 1. 6.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 10. 1998.

Rg-402811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01122 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa SA INVESTICIJE, d.o.o., sedež:
Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30719/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1305549
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 2. 3. 1999.

Rg-402812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01192 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa VANELU, trgovina na debelo, in-
ženiring, komercialni in posredniški po-
sli, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 115, se-
dež: Vodnikova 115, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05746/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, deležev, naslovov ustanoviteljev in za-
stopnikov ter družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5341094
Firma: VANELU, trgovina na debelo,

inženiring, komercialni in posredniški
posli, d.o.o.

Skrajšana firma: VANELU, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob železni-

ci 18
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Virens Vačko in Virens Ne-

venka, oba iz Ljubljane, Lahova pot 8, vsto-
pila 31. 1. 1990, vložila po 1,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Virens Vačko in družbenica Virens
Nevenka, imenovana 31. 1. 1990, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 2. 1999.

Rg-402813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01370 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa EKOLOGIJA, podjetje za zbira-
nje in predelavo sekundarnih surovin,
d.o.o., sedež: Štebijeva 14, 1231 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09952/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5453925
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 9000

Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge
dejavnosti javne higiene.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1999.

Rg-402814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01697 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa HERMES SOFTLAB, program-
ska oprema, d.o.o., Ljubljana, sedež: Li-

tijska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08338/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5406986
Ustanovitelji: Weiland Karlheinz, ZR

Nemčija, Herrenberg Ulrichweg 11, vstopil
18. 3. 1993, vložil 28,980.000 SIT, Wei-
land Karola, Hamburg, Nemčija, Ulrichweg
11, vstopila 23. 12. 1998, vložila
28,980.000 SIT, in PANHOUSE INVEST-
MENTS LIMITED, Ciper, Limassol, vstopil
3. 3. 1999, vložil 32,200.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo; ADDTO LIMITED,
Jersey – Velika Britanija, Channel Islands,
izstopil 3. 3. 1999.

Rg-402815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02256 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARKUS DAILY, trgovina, sto-
ritve in prevozi, d.o.o., Kočevje, sedež:
Streliška 13, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/24242/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5786339
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 6024

Cestni tovorni promet.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 3. 5. 1999.

Rg-402816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01779 z dne 13. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PARKS, gostinstvo, k.d., se-
dež: Požarnice 48, 1357 Vnanje Gorice,
pod vložno št. 1/31344/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1352962
Sedež: 1000 Ljubljana, Palmejeva 4
Sprememba družbene pogodbe z dne

7. 4. 1999.

Rg-402817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02259 z dne 13. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414160
Firma: ZLATIN, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vesić Zlata, Ljubljana,

Pot na Fužine 47, vstopila 22. 4. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vesić Zlata, imenovana 22. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
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ne; 01250 Reja drugih živali; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-

gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-402819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02296 z dne 13. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa LOTU TRADE, trgovina, pro-
izvodnja, marketing consulting, d.o.o.,
sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10282/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, us-
tanovitelja, deleža, zastopnika, dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5460239
Sedež: 1117 Ljubljana, Koseška 8

Ustanovitelja: Ipavec Miroslav, Žirovni-
ca, Žirovnica 36, vstopil 29. 4. 1998, vložil
1,457.396 SIT, in Joo-Suk Park, Wezem-
beek-Opem, Belgija, Museumlan 2, vstopil
28. 4. 1999, vložil 1,516.882 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Joo-Suk Park, imenovan 28. 4.
1999.

Dejavnost, izbrisana 13. 5. 1999:
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55510 Dejavnost menz; 60220 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 60220 Dejavnost taksistov; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 4. 1999.

Rg-402821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03988 z dne 11. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PETROL, slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 50, 1109 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izbris začasne prepovedi, vpisa-
ne s Srg 1680/93, s temile podatki:

Matična št.: 5025796
Firma: PETROL, Slovenska naftna

družba, d.d., Ljubljana
Na podlagi sklepa Temeljnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. Dn.št. 7931/93 z dne
28. 1. 1994, se izbriše začasna prepoved,
ki je bila vpisana v sodni register s sklepom,
opr. št. Srg 1680/93 z dne 26. 2. 1993, in
s icer na podlagi sklepa Komiteja za ureja-
nje prostora občine Ljubljana Center, opr.
št. 363-413/92-07/AN-MS z dne
23. 2. 1993, pri družbi PETROL, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno
poslovanje, Ljubljana, Dunajska 50: – raz-
polaganje s poslovnimi prostori v hiši Štefa-
nova 6, stoječi na parc. št. 416 k.o., vpisa-
no pri vl. št. 533 k.o. Ajdovščina, – lastnin-
sko preoblikovanje podjetja v delu, ki se
nanaša na nepremičnino, opisano v zgornji
alinei.

Rg-402822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06893 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa HOJA OBLAZINJENO PO-
HIŠTVO, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
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Mestni log 86, 1111 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10979/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5459796
Ustanovitelja: HOJA OBLAZINJENO PO-

HIŠTVO, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni
log 86, vstopila 7. 11. 1997, vložila
12,369.000 SIT, in Kralj Stanislav, Zagra-
dec, Fužina 13, vstopil 23. 8. 1991, vložil
28,496.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Slovenski odškodninski sklad, iz-
stopil 14. 7. 1997, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, izsto-
pil 15. 10. 1997, Erjavec Jože, izstopil 7. 7.
1998, Kozjek Jože, izstopil 20. 10. 1998,
ARKADA TRI PID, d.d., izstopila 7. 11.
1997, in Mlinar Brigita, izstopila 7. 7. 1998.

Rg-402823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07090 z dne 18. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa HELIOS OLJARNA DOMŽALE,
d.o.o., sedež: Sončna 2, Vir, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/04471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5048893
Firma: GEA OLJARNA DOMŽALE, proi-

zvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GEA OLJARNA

DOMŽALE, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 18. 5. 1999: 2411

Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 15410 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 40301 Proi-
zvodnja pare in tople vode; 40302 Distribu-
cija pare in tople vode; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51370 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 74820 Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 12. 1998.

Rg-402824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07521 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-

tu vpisa DATA DESIGN – GRACAR &
GRACAR, Družba za storitve in proizvod-
njo, d.n.o., Ljubljana, Trnovska ul. 6, se-
dež: Trnovska ulica 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, us-
tanoviteljev in odgovornosti, deležev, osnov-
nega kapitala, tipa in datuma zastopnika ter
družbene pogodbe, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5721741
Firma: DATA DESIGN, družba za stori-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,221.800 SIT
Ustanovitelji: Gracar Miroslav, Ljubljana,

Trnovska ul. 6, in Gracar Ivan, Izola, Malija
31c, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o. 7. 5. 1999, vložila po 1,110.900
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gra-
car Miroslav, razrešen 29. 12. 1998 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, in Gra-
car Ivan, razrešen 29. 12. 1998 kot za-
stopnik in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 20300
Stavbno mizarstvo; 28520 Splošna meha-
nična dela; 30020 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 31500 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 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; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 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; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina 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; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing),
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dejanje pisarniške in računalniške oprame
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, 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 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje.

Pri dejavnosti pod šifro “51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1998.

Rg-402825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00402 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
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jektu vpisa PLUTAL, Industrija zapiralne
embalaže, d.d., Ljubljana, sedež: Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00197/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036135
Člani nadzornega sveta: Perne Barbara,

Kušar Mihael in Mali Jože, izstopili 22. 12.
1998; Mojsilovič Gordana, Krajnc Pavel in
Stalowsky Stane, vstopili 22. 12. 1998, ter
Lenič Jožica, Poličnik Viktor in Vrhovec An-
drej, izstopili in ponovno vstopili 22. 12.
1998.

Rg-402826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00486 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa BONBONIERA, trgovina in go-
stinstvo, d.d., sedež: Cankarjevo nabrež-
je 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00549/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5028337
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 1581

Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov.

Rg-402830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00644 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa DOMUS-CENTER, za dom, us-
tvarjalnost, svetovanje, d.d., sedež: Slo-
venska cesta 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00353/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5055571
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Logar Marijan, razrešen 15. 11.
1998; direktor Lončar Mitja, Grosuplje, Bev-
kova 3, imenovan 1. 2. 1999.

Rg-402831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00888 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA RAZVOJ PRAVNE
KULTURE, sedež: Kidričeva 11, 1236 Tr-
zin, pod vložno št. 1/30677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 1263510
Ustanovitelj: Trpin Gorazd je izstopil 1. 2.

1999.

Rg-402832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01031 z dne 11. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa Hranilno-kreditna služba kmetijs-
tva in gozdarstva Kočevje, p.o., sedež:
Kolodvorska 23, 1330 Kočevje, pod vlož-

no št. 1/01891/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža in
nazivov ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5268320
Sedež: 1330 Kočevje, Roška cesta 8
Ustanovitelji: Mercator-kmetijsko gospo-

darstvo Kočevje, d.o.o., Kočevje, Kolod-
vorska ulica 23, Gramiz, gradbeno podjet-
je, d.d., Kočevje, Ob Mahovniški cesti 11,
Mercator-kmetijska zadruga Dobrepolje,
p.o., Videm-Dobrepolje, in Gozdarstvo Gr-
ča, gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgo-
vina, d.d., Kočevje, Rožna ulica 39, vstopili
24. 10. 1990, odgovornost: ostalo.

Rg-402833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01087 z dne 13. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa Zavod za farmacijo in za preiz-
kušanje zdravil, p.o., sedež: Ptujska 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00611/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovitelja
in zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o zavodih
s temile podatki:

Matična št.: 5053889
Firma: ZAVOD ZA FARMACIJO IN ZA

PREIZKUŠANJE ZDRAVIL – LJUBLJANA;
za poslovanje s tujino se uporablja: INSTI-
TUTE OF PHARMACY AND DRUG RE-
SEARCH-LJUBLJANA

Skrajšana firma: ZAF
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Izvršni svet LS LRS, iz-

stopil 17. 7. 1997; Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 17. 7.
1997, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dobrovoljc Roman, razrešen 31. 12.
1998; direktorica Cvelbar Martina, Ljublja-
na, Peričeva 23, imenovana 1. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 80302 Visoko strokovno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-402835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01246 z dne 7. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa G-M & M-DELOR, Podjetje za
proizvodnjo in montažo električnih roč-
nih orodij, priključkov in pribora, d.d.,
Grosuplje, Brvace 11, sedež: Brvace 11,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/01097/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
G – M & M, d.o.o., Grosuplje, s temile
podatki:

Matična št.: 5041872
Pripojitev k družbi G – M & M, d.o.o.,

Brvace 11, Grosuplje (vl. št. 1/24583/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 12. 3.
1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-402836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01250 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa KABELSKA TELEVIZIJA MED-
VODE, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, sedež: Cesta komandanta Sta-
neta 12, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/25041/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 6420 Telekomunikacije; 7440 Ogla-
ševanje.

Rg-402837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01340 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa COMETT, podjetje za inženi-
ring, projektno vodenje, trgovino in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 9/II,
sedež: Dalmatinova 9/II, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5413095
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredniš-
tvo; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi 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; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev.

Rg-402838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01418 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa D & T, modni atelje, d.o.o., sedež:
Preradovičeva 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31424/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1353314
Firma: ARANA, modni atelje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARANA, d.o.o.
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Ustanoviteljica: Tepeš Dubravka, Ljub-
ljana, Bilečanska ulica 2, vstopila 23. 11.
1998, vložila 2,400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; 2 BIT, računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 8, in Demšar
Valentina, izstopila 11. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 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; 7133 Dajanje pisarniš-
ke 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-402839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01444 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa POWER OF FANTASY BY MIKLIČ
& ČALASAN, trgovina in propaganda,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Kotnikova ulica
5, lokal št. 33P, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28295/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, zastopnika in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5953308
Firma: COSMIC SHOCK ČALASAN &

COMPANY, trgovina, proizvodnja in po-
sredništvo, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: COSMIC SHOCK
ČALASAN & COMPANY, d.n.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova uli-
ca 5/33

Ustanoviteljica: Miklič Jaka, izstopil
23. 10. 1997; Čalasan Danijela, Ljubljana,
Litijska cesta 60a, vstopila 10. 2. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Miklič Jaka, razrešen 10. 2. 1999;
zastopnica Čalasan Danijela, imenovana
10. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 6330 De-

javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-402840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01454 z dne 6. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa G – M & M, proizvodnja in marke-
ting, d.o.o., sedež: Brvace 11, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/24583/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev druž-
be G-M & M-DELOR, d.d., Grosuplje, spre-
membo deležev in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5803039
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelji: Baloh Rajko, Šmarje Sap,

Trubarjeva 16, vložil 1,034.372,50 SIT,
Bančič Viktor, Grosuplje, Mala vas 30, vlo-
žil 1,097.061,75 SIT, Baričič Branko,
Šmarje Sap, Gregorčičeva 6, vložil
1,661.264,94 SIT, Bogataj Marko, Dobro-
va, Hruševo 7, vložil 18,143.520,76 SIT,
Fajfar Rasima, Ivančna Gorica, Cankarjeve
brigade 6, vložila 438.824,71 SIT, Jereb
Marinka, Šmarje Sap, Pokopališka 4, vlo-
žila 877.649,41 SIT, Kastelic Darko, Šent-
vid pri Stični, Male Češnjice 8a, vložil
438.824,71 SIT, Kastelic Jože, Šentvid
pri Stični, Petrušnja vas 15a, vložil
5,892.788,86 SIT, Kastelic Matjaž, Gro-
suplje, Malo Mlačevo 10, vložil
1,379.163,34 SIT, Koščak Marija, Gro-
suplje, Pod gozdom VI/34, vložila
877.649,41 SIT, Krenk Mihaela (prej Zu-
pan), Ljubljana, Palmejeva 18, vložila
48,493.264,04 SIT, Lampič Slavko, Ljub-
ljana, Ul. borcev za severno mejo 68, vložil
12,318.436,29 SIT, Mestnik Milena,
Ivančna Gorica, Stična 69a, vložila
877.649,41 SIT, Mijoč Zvone, Grosuplje,
Adamičeva 3b, vložil 940.338, 64 SIT,
Pezdirc Janez, Grosuplje, Cikava 2, vložil
5,642.031,88 SIT, Sadar Sonja, Grosup-
lje, Adamičeva 1c, vložila 877.649,41 SIT,
Tevž Peter, Grosuplje, Perovo 17, vložil
46,511,030,17 SIT, Turk Andrej, Šentvid
pri Stični, Pristavlja vas 9, vložil
1,065.717,14 SIT, Verbič Milena, Šentvid
pri Stični, Pristavlja vas 7, vložila
7,029.262,95 SIT, Virant Jože, Grosuplje,
Ljubljanska c. 4a, vložil 940.338,64 SIT,
Volkar Anton, Ljubljana, Ahlinova 4, vložil
2,319.502,01 SIT, Vukobrat Jovanka,
Grosuplje, Levstikova 10, vložila
877.649,41 SIT, in Zakrajšek Alojz, Škof-
ljica, Glinek 20, vložil 908.994,03 SIT, ki
so vstopili 7. 9. 1993, Novak Martina (prej
Trontelj), Grosuplje, Adamičeva 3d, vstopi-
la 11. 3. 1994, vložila 6,033.839,65 SIT,
in G – M & M, proizvodnja in marketing,
d.o.o. Grosuplje, Brvace 11, vstopil 12. 3.
1998, vložil 33,143.175,94 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Pripojitev družbe G-M & M-DELOR, d.d.,
Brvace 11, Grosuplje (vl. št. 1/01097/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
12. 3. 1999.

Rg-402842

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01545 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa CEE, Inženiring za energetiko
in ekologijo, d.o.o., Ljubljana, Jamova
cesta 20, sedež: Jamova cesta 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11548/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5464986
Dejavnost, vpisana 10. 5. 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; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-402843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01551 z dne 18. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRENOVA – GRADBENIK,
d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina,
Stanežiče 39, Ljubljana, sedež: Staneži-
če 39, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vlož-
no št. 1/15175/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5554691
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne 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; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnost javne higiene.
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Rg-402844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01628 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa CKTZ, Proizvodnja, storitve, tr-
govina, d.o.o., sedež: Korytkova ul. 30,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24035/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5855233
Osnovni kapital: 3,634.000 SIT
Ustanovitelji: Centar za kombinirani

transport Zagreb, d.d., Zagreb, Ivana Šibla
15/2, vložil 3,270.600 SIT, Mudlack Ivan-
ka, Ljubljana, Korytkova ulica 30, vložila
181.700 SIT, in Kerec Znidarič Daniela,
Ljubljana, Na Herši 11, vložila 181.700 SIT,
vstopili 13. 7. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 3. 1999.

Rg-402845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01647 z dne 18. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, d.o.o., sedež: Šeškova 9,
1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/28052/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5940117
Sedež: 1310 Ribnica, Škrabčev trg 9a.

Rg-402847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01686 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa AVTOTEHNA BIRO, trgovska
družba z biroopremo, d.o.o., sedež: Ce-
lovška c. 175, 1117 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27173/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925975
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kunaver Tomaž, razrešen 31. 3.
1999; direktor Minov Zvonko, Kranj, Ulica
Juleta Gabrovška 30, imenovan 1. 4. 1999.

Rg-402848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01687 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa SPAR SLOVENIJA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 152g, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15893/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in pogodbe o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5571693
Član nadzornega sveta: Schmid Bern-

hard je izstopil 22. 3. 1999.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne

22. 3. 1999.

Rg-402849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/01805 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP LIVAR, Proizvodnja in ob-
delava ulitkov, d.d., sedež: Ljubljanska
cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, pod vlož-
no št. 1/13026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5504813
Član nadzornega sveta: Radoš Janez,

izstopil 2. 7. 1998; Turk Tone, vstopil 2. 7.
1998.

Rg-402850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01826 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa SRP, Družba za prestrukturi-
ranje in upravljanje podjetij, d.d., sedež:
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26449/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5908345
Sprememba statuta z dne 16. 3. 1999.

Rg-402851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01839 z dne 20. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa SINER SINDI ERŽEN &
DRUŽABNICA, podjetje za trgovino in
storitve, k.d., Ljubljana, Brnčičeva 11,
sedež: Brnčičeva 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25005/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, us-
tanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5825067
Firma: SINER, trgovina in posredova-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Sindi, izstopila

20. 5. 1999; Pajk Sindi, Ljubljana, Škofova
ulica 1, vstopila 20. 5. 1999, in Pajk Bojan,
Ljubljana, Derčeva 17, vstopil 31. 12.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Butinar Nevenka, iz-
stopila 31. 12. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pajk Sindi, imenovana
6. 12. 1993, celotno poslovanje družbe vo-
di komplementarka kot direktorica družbe
neomejeno, in direktor Pajk Bojan, imeno-
van 19. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
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nih izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-402852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01860 z dne 5. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa LASSANA, Frizersko podjet-
je, d.d., sedež: Cankarjeva ulica 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članic nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5067430
Člani nadzornega sveta: Tošnjak Marica

in Kuhar Pavla, izstopili 10. 4. 1999; Uhan
Olga in Gašperlin Anica, izstopili in ponovno
vstopili 10. 4. 1999, Peklaj Zdenka in Kanc
Zdenka, vstopili 10. 4. 1999.

Rg-402853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01875 z dne 20. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIROINŽENIRING, servis, pro-
daja, inženiring, d.o.o., sedež: Žabjak 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00697/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5066468
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mrše Andrej, razrešen 24. 3. 1999;
direktor Krnjak Zlatko, Ig, Ig 389, imenovan
24. 3. 1999, zastopa družbo kot začasni
direktor.

Rg-402855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01944 z dne 7. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31891/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413732
Firma: BIRO STIL, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO STIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinčeva

ulica 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Dermastja Marjan, Ljublja-

na, Martinčeva ulica 13, in Junkar Tomaž,
Ljubljana, Mala Čolnarska ulica 6, vstopila
7. 4. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sojer Simon, Brezovica pri Ljubljani,
Gornja pot 6, imenovan 7. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52473 De-
javnost papirnic; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-402856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02004 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa MERKUR, zavarovalnica, d.d.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta št. 58,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20196/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5648246
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Mejač Mitja, dipl. iur, razrešen 8. 4.
1999; Šaubert Stjepan, Ljubljana, Ulica Zo-
re Ragancinove št. 10, razrešen 8. 4. 1999
kot član uprave in imenovan za predsednika
uprave.

Rg-402858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02032 z dne 21. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa BJ HROVATIN & ŠIRCELJ,
transport, trgovina in storitve, d.n.o., se-
dež: Ob Grosupeljščici 1a, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/26707/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in dejavnosti ter preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913918
Firma: FINI OGLASI, trženje oglasne-

ga prostora, oblikovanje in druge stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Šircelj Janez, Grosuplje,

Jurčičeva c. II/3, in Hrovatin Boštjan, Luko-
vica pri Brezovici, Dolina 6, izstopila iz d.n.o.
in vstopila v d.o.o. 21. 5. 1999, ter Kropu-
šek Rok, Dragomer, Na Grivi 57, vstopil
23. 3. 1999, vložil 700.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, izbrisana 21. 5. 1999:
74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 74400
Oglaševanje.

Rg-402859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02049 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa NISSAN ADRIA, podjetje za
izvoz, uvoz in promet z vozili, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 54, sedež: Slovenska
54, 1000 Ljubljana, pod vložno

št. 1/11797/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5474191
Dejavnost, izbrisana 12. 5. 1999: 7440

Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7440 Oglaševanje.

Rg-402860

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02054 z dne 20. 5. 1999 pod št.
vložka 1/30010/53 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661053
Firma: SKLAD PREUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Litija

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Litija

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1270 Litija, Trg na stavbah

1/III
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 23. 11. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žužek Boris, Šmartno pri Litiji, Bartlo-
va ulica 2, imenovan 23. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.

Rg-402861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02059 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa BEMA, Borzno posredovanje
in trgovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03186/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5307015
Firma: BEMA, svetovanje in posredo-

vanje, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5
Skrajšana firma: BEMA, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelj: Treppo Mladen in Golob

Matej, izstopila 15. 4. 1999; Glavan Anton,
Ljubljana, Podlimbarskega ulica 41a, vsto-
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pil 21. 11. 1989, vložil 66,450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Glavan Karin,
Glavan Marija in Treppo Mladen, so izstopili
15. 4. 1999.

Rg-402862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02204 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Velenje, sedež:
Trg mladosti 6, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/17869/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5642817002
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-402863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02205 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Koper, sedež: Pri-
staniška 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/17869/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5642817003
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-402864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02206 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Celje, sedež: Pod-
javorska 1, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/17869/03 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5642817004
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-402865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02207 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Novo mesto, se-
dež: Novi trg 1, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/17869/04 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5642817005
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-402866

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02208 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Maribor, sedež:
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/17869/05 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5642817006
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-402867

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02209 z dne 19. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Kranj, sedež: Mai-
strov trg 11, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/17869/06 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5642817007
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-402868

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02253 z dne 6. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa ITIS, Inplantibilna Tehnologija in
Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitve-
no in raziskovalno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Lepi pot 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnilni sklep
Srg 278/99 – vpis dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5824796
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 73101

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine.

Rg-402869

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02418 z dne 18. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa Inštitut za klinično psihologi-
jo, Prušnikova 97, Ljubljana, sedež: Pru-
šnikova 97, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25817/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 1502/99
– spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860784
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 85122

Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-402871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/06615 z dne 20. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTOTRADE, d.o.o., družba
za popravilo avtomobilov in trgovino z
avtomobili, s troji in rezervnimi deli, Vrh-
nika, Sinja Gorica 11, sedež: Sinja Go-
rica 11, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/05246/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5337003
Osnovni kapital: 62,554.572,83 SIT
Ustanovitelja: Bajc Jelko, vstopil

20. 2. 1990, vložil 47,541.475,35 SIT, in
Bajc Marta, vstopila 17. 11. 1998, vložila
15,013.097,47 SIT, oba z Vrhnike, Drenov
grič 44, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-402872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/06652 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MSS-SLO, trgovina in zastop-
stvo, d.o.o., Ljubljana, Celovška 492, se-
dež: Celovška 492, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24732/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5809401
Ustanovitelj: Sejari Fahim izstopil

18. 11. 1998; Delimustafić Mirsad, Sara-
jevo, Ulica Maršala Tita 54, vstopil 18. 11.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-402873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00085 z dne 30. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa DR. GORKIČ, zdravstvena de-
javnost, zastopanje in prodaja medicin-
ske opreme, d.o.o., sedež: Stara cesta
6, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/15020/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža, naslova ustanovitelja in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5573491
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gorkič Dean, Vrhnika, Za-

plana 131, vstopil 18. 12. 1991, vložil
6,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorkič Dean, imenovan
18. 12. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-402874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00130 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa I.T. – INFOTURISTICUM, poslov-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Žau-
cerjeva 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26366/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5899079
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, C. VI/36.
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Rg-402875

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00132 z dne 29. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MTD ELECTRONICS, Podjetje
za notranjo in mednarodno trgovino, za-
stopanje, posredovanje, svetovanje in
prozvodnjo, Ljubljana, d.o.o., sedež: Res-
ljeva 34, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04372/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5319803
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 40.

Rg-402876

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00207 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROVIX, elektrotehnično pod-
jetje, d.o.o., Županje njive 30b, sedež:
Županje njive 30b, 1242 Stahovica, pod
vložno št. 1/06062/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matina št.: 5350611
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 1999.

Rg-402877

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00208 z dne 18. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa EKM, družba za razvoj, trže-
nje in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Litostrojska c. 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14349/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, ustanoviteljev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5541549
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 7
Ustanovitelj: Renar Florijan, izstopil

19. 11. 1998; Borec Miklavž, Maribor, Ko-
roška 118, vstopil 19. 11. 1998, vložil
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1998.

Rg-402878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00223 z dne 29. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa PINK PROJEKT, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Ce-
sta ljubljanske brigade 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5665515
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 51.

Rg-402879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01235 z dne 23. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa XENIUM, podjetje za organi-
zacijo, posredovanje, zastopanje in razi-
skavo trga, d.o.o., sedež: Gola Loka 16,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/05650/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, deležev in
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1332228
Firma: FABER-K, podjetje za medijsko

produkcijo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FABER-K, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Istenič Zora, izstopila

18. 2. 1999; Istenič Janez, vstopil
20. 12. 1989, in Istenič Igor, vstopil 18. 2.
1999, oba iz Ljubljane-Šentvida, Gola Loka
16, ter Vovk Gašper, Ljubljana, Ulica Franje
Koširjeve 1, vstopil 18. 2. 1999, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Is-
tenič Janez, razrešen 18. 2. 1999 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ter za-
stopnika Istenič Igor in Vovk Gašper, ime-
novana 19. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 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;

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;
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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-402880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01243 z dne 12. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31906/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399454
Firma: ASOBI, Industrijsko oblikova-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ASOBI, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Malačič Gorazd, Ljubljana,

Rožna dolina, C. XXI/8, Malačič Iztok, Ljub-
ljana, Podlimbarskega ulica 27, Jenko Rok,
Ljubljana, Pot na Fužine 53, Škerlavaj Mar-
ko, Ljubljana,Pod brezami 22, in Turšič Mi-
ha, Ljubljana, V Zalar 3, vstopili 17. 12.
1998, vložili po 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Malačič Gorazd in zastopnik Turšič
Miha, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorja, imenovana 17. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-402881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01262 z dne 29. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ADAPTACIJA –
VZDRŽEVANJE, podjetje za gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela, d.o.o.,
Vrhnika, Ložca 54, sedež: Ložca 54,
1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/02591/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5296498
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: Mihalič Miran, Vrhnika,

Lošca 54, in Vitez Marjan, Vrhnika, Bevke
44, vstopila 2. 9. 1989, vložila po
15,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 45310 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
45320 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 45450 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-

lom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-402882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01263 z dne 30. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa MIVA, Inženiring, izvedba in
prodaja, d.o.o., Grosuplje, Lobček 2, se-
dež: Lobček 2, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/03266/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, os-
novnega kapitala in deleža ter zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5305730
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Vehovec Milan, izsto-

pil 26. 8. 1998; Vehovec Valentina, Gro-
suplje, Lobček 2, vstopila 26. 8. 1998,
vložila 3,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vehovec Milan, razrešen in ponovno
imenovan 26. 8. 1998.

Rg-402883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01267 z dne 16. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa TAMASCHI, kozmetika in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ravenska
pot 18, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/13109/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5576571
Osnovni kapital: 3,010.000 SIT
Ustanoviteljica. Tamaschi Anita Maria,

Nemčija, Heiningen, vstopila 18. 1. 1993,
vložila 3,010.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirman Bojan, razrešen 10. 3. 1999;
Tamaschi Anita Maria, razrešena 10. 3.
1999 kot zastopnica in imenovana za direk-
torico.

Rg-402884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01269 z dne 21. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa FOKUS, podjetje za gospo-
darsko svetovanje, marketing in trans-
fer tehnologije, d.o.o., Ljubljana, Rimska
22, sedež: Rimska 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06658/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5367140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žle Franc, razrešen 4. 2. 1999; di-
rektorica Jesenovec Valerija, Vrhnika, Sinja
Gorica 68, imenovana 4. 2. 1999.

Rg-402885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01273 z dne 22. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31842/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387804
Firma: EDAK PLAHUTA & CO., storitve

in trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: EDAK PLAHUTA &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1242 Stahovica, Spodnje
Stranje 10a

Ustanovitelja: Plahuta Dušan in Kladnik
Emilija, oba iz Stahovice, Spodnje Stranje
10a, vstopila 10. 3. 1999, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Plahuta Dušan in zastopnica Kladnik
Emilija, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja, imenovana 10. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-402887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01803 z dne 10. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31897/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411381
Firma: KEMIS PLUS, d.o.o., proizvod-

nja kemičnih izdelkov, storitve in trgo-
vina

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

govornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Kajuhova 4,

Preserje
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lipovšek Franc in Lipov-

šek Jana, oba iz Radomelj, Rova, Kolovška
c. 4, vstopila 25. 3. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Velepec Marjan, Preserje pri Radom-
ljah, Kajuhova ul. 6, ter prokurista Lipovšek
Franc in Lipovšek Jana, imenovani 25. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in du-
šikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja
sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420
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Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9000 Odstranjevanje odpadkov in od-
plak; druge dejavnosti javne higiene.

Rg-402888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01844 z dne 4. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa PODRŽAJ, gradbeništvo, gostins-
tvo, trgovina, d.o.o., sedež: Cesta dveh
cesarjev 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09759/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.. 5444403
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 18.

Rg-402889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01852 z dne 6. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa OTTO ELEKTRONIKA, Elektroero-
zijski inženiring, d.o.o., sedež: Dimičeva
9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30928/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1319191
Oseba, pooblaščena za zatopanje: di-

rektor Otto Mark, razrešen 7. 4. 1999; di-
rektorica Paradizova Marina Vasiljevna,
Kamnik, Kettejeva ulica 9, imenovana 7. 4.
1999.

Rg-402890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01870 z dne 6. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31885/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413643
Firma: HERCI, trgovina, gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kneza Koclja

ulica 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Herksel Cvetka, Ljublja-

na, Kneza Koclja ulica 7, vstopila 29. 3.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Herksel Cvetka, imenovana 29. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela;  4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v

najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 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; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
70110 Orgnaizacija 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; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 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.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
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mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Pogrebna dejavnost.

Rg-402891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02040 z dne 7. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31890/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413848
Firma: ŽIVA, BOGOLIN IN

DRUŽBENIKI, družba za proizvodnjo po-
hištva, d.n.o.

Skrajšana firma: ŽIVA, BOGOLIN IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.

Pravnorog. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šentviška uli-
ca 8

Ustanovitelja: Bogolin Andrej in Bogolin
Špela, oba iz Ljubljane, Šentviška ulica 8,
vstopila 22. 4. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogolin Andrej, imenovan 22. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 36130 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 45420
Vgrajevanje 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; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-

lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52240
Trgovina 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; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-402892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02056 z dne 17. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMAIL, podjetje za internet
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 5, 1509 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31230/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1338960
Dejavnost, izbrisana 17. 5. 1999: 7484

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 2215

Drugo založništvo; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6420 Telekomunikaci-
je; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-402894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02064 z dne 6. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31884/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413872
Firma: PROBUS, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kermauner-

jeva ulica 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sačer Franjo, Ljubljana,

Kermaunerjeva ulica 15, vstopil 14. 4.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sačer Franjo, imenovan 14. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 45210
Splošna gradbena dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-402896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02066 z dne 13. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa POSREDNIK, Trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Breg 8, sedež: Breg 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06405/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža, ustanoviteljev in
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo pri zastopnici s temile
podatki:

Matična št.: 5372593
Firma: POSREDNIK, Trgovina, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa 10
Ustanovitelji: Jelen Gabrijela, Ljubljana,

Breg 8, vstopila 30. 3. 1990, vložila
857.480 SIT, Naglič Ignac, Ljubljana, Po-
savskega ulica 14, vstopil 30. 3. 1990, vlo-
žil 832.260 SIT, in Jelen Darko, Ljubljana,
Šlajmerjeva ulica 1, vstopil 15. 4. 1999,
vložil 832.260 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jelen Gabrijela, razrešena in po-
novno imenovana 15. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vino-



Stran 6082 / Št. 91 / 10. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

gradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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 dijaš-
kih, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-402897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02067 z dne 12. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa PEGAZ INTERNATIONAL, Pod-
jetje za založniško, galerijsko in marke-
tinško dejavnost, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Breg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13089/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
naslova ustanovitelja, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5517150
Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa 10
Ustanovitelj: Naglič Ignac, Ljubljana, Po-

savskega ulica 14, vstopil 15. 7. 1991, vlo-
žil 4,407.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Naglič Ignac, razrešen in ponovno
imenovan 15. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 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; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-402898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02075 z dne 12. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31903/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413902
Firma: ACOM ING., d.o.o., trgovina,

storitve, proizvodnja

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 121
Osnovni kapital: 2,286.610 SIT
Ustanovitelja: Ilić Blagica, vložila

1,186.610 SIT, in Ilić Aleksandar, vložil
1,100.000 SIT, oba iz Ljubljane, Tržaška
cesta 121, vstopila 19. 4. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ilić Aleksandar, imenovan 19 .4.
1999.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 91 / 10. 11. 1999 / Stran 6083

dajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja.

Rg-402899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02081 z dne 4. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa SOFT TRADE, podjetje za po-
slovno informacijske sisteme, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: C. na Brod 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09715/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5320160
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

134b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kričej Bojan, razrešen 19. 4. 1999;
direktor Kroflič Jernej, Ljubljana, Pod hrasti
68, imenovan 19. 4. 1999.

Rg-402900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02083 z dne 18. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31754/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1399888001
Firma: M – INVEST, poslovno svetova-

nje in investiranje, d.o.o., podružnica Ri-
gonce

Skrajšana firma: M – INVEST, d.o.o.,
podružnica Rigonce

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8257 Dobrova, Rigonce 6
Ustanovitelj: M – INVEST, poslovno sve-

tovanje in investiranje, d.o.o., Ljubljana, Kot-
nikova 12, vstopil 15. 4. 1999, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mokrovič Breda-Marijana, Dobo-
va, Rigonce 6, imenovana 15. 4. 1999, za-
stopa podružnico kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano
kmetijstvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5510 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-402904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/06975 z dne 15. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALKOR, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kremžarjeva 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17953/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5839882
Ustanovitelji: Praprotnik Silvester, vsto-

pil 26. 3. 1992, vložil 1,055.600 SIT, ter
Praprotnik Metka, Praprotnik Aleš in Pra-
protnik Andreja, vstopili 27. 11. 1998, vlo-
žili po 904.800 SIT, vsi iz Ljubljane, Krivec
100, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javne pošte; 6420 Te-
lekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-402908

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01910 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa ISKRA SEM, Elementi za elektro-
niko, d.d., sedež: Cesta dveh cesarjev
403, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04832/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5045886
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grebenc Andrej, razrešen 31. 3.
1999; direktor Čavka Branko, Ribnica, Go-
renjska c. 70, imenovan 1. 4. 1999.
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Rg-402909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01772 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa ICK, Inštitut za civilizacijo in kul-
turo, Ljubljana, sedež: Beethovnova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29693/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnic s temile
podatki:

Matična št.: 1196901
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Brglez Uranjek Alja, razrešena
19. 3. 1999; zastopnica Pagon Neda,
Ljubljana, Štefanova 12, ki od 19. 3. 1999
zastopa inštitut kot v.d. direktorja brez
omejitev.

Rg-402911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01189 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa AS DOMŽALE STORITVE, podjet-
je za poslovne storitve, d.o.o., Domžale,
sedež: Ljubljanska c. 1, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/00465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljice in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5144256
Ustanoviteljica: Pavlič Klavdija, izstopila

1. 3. 1999; Popovič Majda, Domžale, Pot
za Bistrico 11, vstopila 15. 12. 1995, vlo-
žila 210.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-402912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01181 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa BELINKA, Kemična tovarna Mo-
ste, d.d., sedež: Ob železnici 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01551/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5132622
Člana nadzornega sveta: Prevodnik Ma-

rija in Flis Amalija, izstopili 17. 2. 1999;
Mrak Franci in Mižigoj-Trošt Milojka, vstopi-
la 17. 2. 1999.

Rg-402913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07462 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa FORTISE, inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Reboljeva 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23146/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5749620
Osnovni kapital: 2,134.000 SIT
Ustanovitelj: Hudin Ivan, Ljubljana, Rebo-

ljeva 16, vstopil 10. 4. 1993, vložil
2,134.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 2. 1999.

Rg-402914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/07411 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-

tu vpisa GMA, elektromehanika, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 115,
sedež: Cesta Andreja Bitenca 115, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14830/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, deleža, osnovnega kapita-
la in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5570514
Osnovni kapital: 4,026.000 SIT
Ustanovitelj: Gimpelj Franc, izstopil

20. 12. 1998; Bokal Mateja, Ljubljana,
Dravlje, Cesta Andreja Bitenca 117, vstopi-
la 31. 5. 1994, vložila 4,026.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustnaovitvi z dne
25. 2. 1999.

Rg-402915

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07342 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa BREGAR & CO., računovodsko
podjetje, d.n.o., Ljubljana, sedež: Vodni-
kova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27327/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5896029
Dejavnost, izbrisana 5. 5. 1999: 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo ele-
ktričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdela-
va podatkov.

Rg-402917

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01160 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, Območna enota Novo me-
sto, sedež: Kidričev trg 3, 800 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/19081/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5554195036
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov

trg 7.

Rg-402918

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01118 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d., se-
dež: Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča podaljšanje mandata
zastopniku in članom nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5015227
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šolar Jože, Ljubljana, Kantetova 63,
razrešen in ponovno imenovan 30. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sulič Nikolaj –
predsednik, Klavs Pavel – namestnik pred-
sednika, Gunde Anton, Žagar Darko, Ko-
renč Andrej in Slovenec Viktor, izstopili in
ponovno vstopili 30. 9. 1996.

Rg-402919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00971 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MESNINE LJUBLJANA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 17a, sedež: Dunajska 17a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12388/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5489458
Ustanovitelj: MIT, Meso izdelki Trbovlje,

p.o., Trbovlje, izstopil 31. 1. 1997; Arnšek
Janez, Ljubljana, Mladinska 28, vstopil
12. 8. 1991, vložil 2,438.371 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 72402 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470 Či-
ščenje stavb; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1998.

Rg-402920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07476 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa CAR – STAR, avtoelektrika in
organizacija pomoči na cesti, d.o.o.,
Vnanje Gorice 83, Notranje Gorice, se-
dež: Vnanje Gorice 83, 1357 Notranje
Gorice, pod vložno št. 1/04657/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5387485
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorc Vinko, Notranje

Gorice, Požarnice 58, Vnanje Gorice, vsto-
pil 2. 2. 1990, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

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

Rg-402921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00323 z dne 6. 5. 1999 pri subjek-
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tu vpisa TTU-KOVAČEC IN OSTALI, pod-
jetje za trgovino, transport in usluge,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo
109, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12209/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, zastopnikov in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5495202
Firma: BRIS, čiščenje objektov in za-

ključna dela, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BRIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,306.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačec Darja, izstopila 8. 1.

1999; Kovačec Stanislav, Kočevje, Mačko-
vec pri Kočevju 44, izstopil iz d.n.o. in vstopil
v d.o.o.  6. 5. 1999, vložil 2,306.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Kovačec Darji, ki je bila razreše-
na 8. 1. 1999.

Dejavnost, izbrisana 6. 5. 1999: 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-402922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01979 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa REAL BIRO VELESKI, k.d., po-
sredništvo z nepremičninami, sedež:
Pregljev trg 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28992/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz k.d. v d.o.o.,
spremembo firme, naslova sedeža in usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 1125141
Firma: REAL BIRO, nepremičnine,

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 45
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Veleski Vladimir, izstopil

15. 4. 1999; Veleski Zoran, Ljubljana, Pre-
glov trg 7, izstopil iz k.d. in vstopil v
d.o.o. 7. 5. 1999, vložil 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-402924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00322 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa VAT, FIŠKUŠ, podjetje za vzdrže-
vanje, adaptacijo in trgovino, k.d., Ljub-
ljana, sedež: Cesta na Brdo 109, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26475/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz k.d. v d.o.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, datuma
pooblastila zastopnika in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5859832
Firma: GRADISTA, Podjetje za grad-

beništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: GRADISTA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Fiškuš Fadila, izstopila 8. 1.

1999; Fiškuš Željko, Ljubljana, Bavdkova
ul. 1, izstopil iz k.d. in vstopil v d.o.o. 7. 5.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fiš-
kuš Željko, Ljubljana, Bavdkova ul. 1, raz-
rešen 3. 3. 1999 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana 7. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5522
Storitve kampov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 4532 Izolacijska dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelovin
podobnih obratov; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-402926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07011 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa DOTS RECORDS, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, naslova ustanovi-
telja in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5698456
Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 29
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelja: Domicelj Tomaž, Ljublja-

na, Vošnjakova 9, vstopil 19. 10. 1992,
vložil 3,050.000 SIT, in DOTS
RECORDS, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 29, vstopil 4. 12.
1996, vložil 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

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

Trajanje družbe ni več časovno ome-
jeno.

Rg-402928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07050 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAZVOJ 2000, Družba za po-
slovno svetovanje, d.o.o., sedež: WTC –
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29255/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1191977
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 01131

Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proi-
zvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1583 Proi-
zvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
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tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1600 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 1711 Priprava in predenje vla-
ken bombažnega tipa; 1712 Priprava in pre-
denje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2212 Izdajanje
časopisov; 2221 Tiskanje časopisov; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarnih obliki; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 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; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-

ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 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; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 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 Proizvodnje embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja 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 aparatov; 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; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
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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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 40202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-402929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01313 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., sedež: Slovenska c. 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09124/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matina št.: 5227992
Oseba, pooblaščena za zastopanje: So-

tošek Ludvig, Ljubljana-Črnuče, Žorgova uli-
ca 12, razrešen 25. 2. 1999, kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-402930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01325 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATLAS AMERICAN EXPRESS,
podjetje za poslovanje s kreditnimi kar-
ticami, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva
št. 50, sedež: Trubarjeva št. 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24812/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in zastopnice ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809215
Ustanoviteljica: ATLAS, turistična agenci-

ja, d.d., Dubrovnik, Brsalje 17, izstopil
30. 11. 1998; Privredna banka Zagreb Ame-
rican express, d.o.o., Zagreb, Lastovska 23,
vstopila 30. 11. 1998, vložila 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Močnik Mateja, razrešena 15. 2.
1999; prokuristka Zrimšek Darinka, Preser-
je pri Ljubljani, Rakitna 185, imenovana
15. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-402931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01519 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR-HOTEL ILIRIJA,
hotelsko-gostinsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Trg prekomorskih brigad 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02773/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5003768
Člana nadzornega sveta: Arnuš Silvo in

Ponikvar Alojzij Dimitrij, izstopila 2. 3. 1999;
Dakič Jadranka in Umberger Marko, vstopi-
la 2. 3. 1999.

Rg-402932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01773 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMOS INŽENIRING, d.d., se-
dež: Linhartova 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01382/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5005906
Sprememba statuta z dne 31. 3. 1999.

Rg-402933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01931 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
d.d., Podružnica Kamnik, sedež: Glavni
trg 10, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/25578/04 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5860571044
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45.

Rg-402935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01303 z dne 10. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKE MLEKARNE,
mlekarska industrija, d.d., sedež: Tolsto-
jeva 63, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02783/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5048257
Sprememba statuta z dne 5. 3. 1999.

Rg-403242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05228 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa L. KURENT & DRUGI, poslovne sto-
ritve, d.n.o., sedež: Vojkova 73, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30163/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1244205
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 80422

Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85143 Druge zdravs-
tvene dejavnosti, d.n.; 85324 Druge social-
ne dejavnosti.

Rg-403243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00065 z dne 8. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa CONINT, podjetje za inženiring
in trgovino, d.o.o., sedež: Smrekarjeva
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1198556
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68.

Rg-403244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00066 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KEMEDING, podjetje za inženiring
in trgovino, d.o.o., sedež: Smrekarjeva
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podat-
ki:

Matična št.: 1198548
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68.

Rg-403246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07517 z dne 8. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa INFOTEH, podjetje za računal-
niški inženiring, d.o.o., Letališka 33,
Ljubljana, sedež: Letališka 33, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03111/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:



Stran 6088 / Št. 91 / 10. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5307325
Firma: INFOTEH, podjetje za računal-

niški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: INFOTEH, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Dejavnost, vpisana 8. 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,

tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z

restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 91 / 10. 11. 1999 / Stran 6089

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-403247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05800 z dne 7. 4. 1999 pod št. vložka
1/31763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos sedeža iz Okrožnega sodiš-
ča v Kranju, spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5754771
Firma: MEDING, projektiranje in grad-

beno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 52
Osnovni kapital: 1,844.880 SIT
Ustanovitelj: Medved Milan, Medvode,

Zbilje 52, vstopil 16. 4. 1993, vložil
1,844.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medved Milan, imenovan 16. 4.
1993.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št.
reg. vložka 1/04667/00.

Rg-403249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06782 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KAMELIJA, podjetje za trgovino,
posredovanje in zunanjetrgovinske po-
sle, d.o.o., Valvazorjev trg 9b, Litija, se-
dež: Valvazorjev trg 9b, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/13166/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenic
in zastopnic s temile podatki:

Matična št.: 5506492
Ustanoviteljica: Mešič Majda, izstopila 5. 6.

1998; Štefanec Majda, Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 4, vstopila 29. 7. 1991, vložila
1,901.896 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Mešič Majdi, ki je bila razrešena
20. 11. 1998.

Rg-403250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07492 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LACOM – FIN, družba za zastopa-
nje in trgovanje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Tržaška 118, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19150/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in naslova zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5652413
Ustanovitelji: Volk Vojteh, Ljubljana, Ce-

sta na Laze 18, vstopil 9. 3. 1992, vložil
3,979.520 SIT, ter Šmid Volk Vanja, vložila
3,482.080 SIT, Volk Anda, vložila
2.487.200 SIT, in Volk Marko, vložil
2,487.200 SIT, vsi trije iz Ljubljane, Cesta
na Laze 18, vstopili 23. 12. 1998 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volk Vojteh, imenovan 9. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Rg-403252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05133 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PROING, projektiva in inženiring,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 34, sedež:
Ljubljanska 34, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/02429/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
imena ustanoviteljice ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5290937
Firma: PROING, projektiva in inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: PROING, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Kopališka 14
Ustanoviteljica: Popovič Gordana Anto-

nija, Ljubljana, Bevkova 10, vstopila 26. 9.
1989, vložila 1,117.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 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.

Rg-403255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05973 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ŠKORENJČEK, trgovsko podjetje,
Litija, d.o.o., sedež: Kidričeva 7, 1270
Litija, pod vložno št. 1/10812/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
priimka in naslova ustanoviteljice in zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5458153
Ustanoviteljica: Pavliha Nevenka, Litija,

C. komandanta Staneta 7, vstopila 10. 12.
1990, vložila 788.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Pavliha Nevenka, imenovana
24. 3. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05997 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DISKONT-FRIZER, frizerske stori-
tve, d.o.o., podružnica INTERSPAR,
CELJE, sedež: Mariborska 100, 3000
Celje, pod vložno št. 1/30793/01 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1122312001
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Djokaj Zlatka, razrešena 19. 10.
1998; zastopnika Novak Marko, Ljubljana,
Rojčeva 16, in Kandolf Gerhard, Villach, A-
9500, Hohenheimstrasse 21, imenovana
19. 10. 1998.

Rg-403351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02332 z dne 25. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31946/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414283
Firma: IN-19, poslovno in finančno

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: IN-19, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Boletova uli-

ca 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nerad Ivan, Ljubljana, Bo-

letova ulica 19, vstopil 4. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nerad Ivan in zastopnik Nerad Bori-
ca, oba iz Ljubljane, Boletova ulica 19, ime-
novana 4. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
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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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov.

Rg-403353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02449 z dne 25. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31943/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414470
Firma: SIGMA TELEKOM, trženje tele-

komunikacijskih storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: SIGMA TELEKOM,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 74
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MASTERLINE, d.o.o., Ljub-

ljana, Tbilisijska 81, vstopil 12. 3. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šišakovič Goran, Ljubljana, Vodovod-
na 39, imenovan 12. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-

dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4010 Oskrba z elektriko; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena 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; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 6024 Cestni
tovorni promet; 6411 Javne poštne stori-
tve; 6412 Kuriska dejavnost, razen javne
pošte; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-403355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01475 z dne 25. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31947/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399853
Firma: INTERMIX, trgovina, storitve in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dobrunj-

ska 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelec Danilo-Lado, Ljub-

ljana, Dobrunjska cesta 52, vstopil 16. 3.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastelec Danilo-Lado, imenovan
16. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 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-
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nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 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; 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; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v

najem; 71402 Dejavnost videotek; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02476 z dne 24. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31940/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420003
Firma: NETSEC, podjetje za svetova-

nje, izobraževanje, razvoj, proizvodnjo
in vzdrževanje informacijskih sistemov,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pečar Jurij, Ljubljana, Eins-

pielerjeva ulica 5, Pelko Lilijana, Žabnica,
Žabnica št. 37, Ponikvar Rudi, Ljubljana,
Polanškova ulica 1, Slak Uroš, Ljubljana,
Jakčeva ulica 43, Šmid Marko, Škofja Lo-
ka, Vešter 13, in Žalec Miran, Ljubljana,
Hrenova ulica 17, vstopili 17. 5. 1999, vlo-
žili po 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pečar Jurij in zastopnik Ponikvar Ru-
di, ki zastopa družbo kot namestnik direk-
torja, imenovan 17. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 30010 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 33200 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 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; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52740 Druga popravila,
d.n.; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 64200 Telekomu-
nikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
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nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Oglaševanje; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-403357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01090 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MEDIA SERVICES ABG IRM, razi-
skovanje medijev, d.o.o., sedež: Hacque-
tova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31145/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, ustanoviteljev in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1327844
Osnovni kapital: 13,906.670 SIT
Ustanovitelja: Božič-Marolt Janja, Ljub-

ljana, Dravska 8, vstopila 24. 11. 1998,
vložila 2,086.000 SIT, in TAM HOLDINGS
BV, Amsterdam, Koningslaan 34, vstopil
17. 2. 1999, vložil 11,820.670 SIT – od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1999.

Rg-403358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01583 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ARIS, d.o.o., podjetje za inženiring,
Ljubljana, sedež: Tesovnikova 35, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03358/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, skrajšano firmo in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5304890
Skrajšana firma: ARIS, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 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; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje.

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

Rg-403359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00898 z dne 18. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CARAVAN CENTER TRIGLAV,
d.o.o., družba za turizem in trgovino, se-
dež: Litijska cesta 68, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30461/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
deležev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5514754
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 2
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT

Ustanovitelja: Hvasti Majda, Mlaka pri
Kranju, Kranj, Golniška cesta 21, in Hvasti
Bojan, Frankfurt am Main, Reiffenberger-
strasse 46, vstopila 10. 12. 1990, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 3. 1999.

Rg-403361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00995 z dne 18. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ALPE AVTO, trgovina, zastopstvo,
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska c. 85, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03704/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, de-
leža, osnovnega kapitala, naslova ustanovi-
telja in zastopnika ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5318386
Firma: ALPE AVTO, trgovina, zastops-

tvo, marketing, d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: ALPE AVTO, d.o.o.,

Ribnica
Sedež: 1310 Ribnica, Kolodvor-

ska 22
Osnovni kapital: 2,502.000 SIT
Ustanovitelj: Lovšin Andrej, Ljubljana,

Hacquetova 4, vstopil 2. 11. 1994, vložil
2,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovšin Andrej, imenovan 2. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 2. 1999.

Rg-403362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02399 z dne 17. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31918/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414399
Firma: ŽANELSA MASNIK & RAZDRH,

zaključna dela v gradbeništvu, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽANELSA MASNIK &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakšičeva 6
Ustanovitelja: Razdrh Daniela, Ljubljana,

Jakšičeva ulica 6, in Masnik Janko, Ljublja-
na, Viška cesta 67, vstopila 22. 3. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Masnik Janko, imenovan 22. 3.
1999, zastopa družbo kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-403368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01539 z dne 11. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31898/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399985
Firma: INVEST ASSET MANAGEMENT,

družba za investicijsko svetovanje,
d.o.o., firma v nemškem jeziku: INVEST
ASSET MANAGEMENT Vermogensbera-
tungsgesellschaft m.b.H.

Skrajšana firma: INVEST ASSET MA-
NAGEMENT, d.o.o., skrajšana firma v
nemškem jeziku: INVEST ASSET MA-
NAGEMENT GmbH

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ronacher Horst, Wien,

Neubaugasse 26/48, vložil 1,071.000 SIT,
in LEMA – ERSA, družba za upravljanje in
naložbe, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, vlo-
žila 1,029.000 SIT – vstopila 25. 2. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ronacher Horst, imenovan 25. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
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ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 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; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-403377

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02245 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CAP-INVEST, pooblaščena družba
za upravljanje, d.o.o., sedež: Pražakova
6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, deležev, os-
novnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5859255
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 230,000.000 SIT
Ustanovitelj: BA – ZA, Poslovno finanč-

ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova c.
232, vstopil 14. 10. 1998, vložil
230,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1999.

Rg-403378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01555 z dne 5. 5. 1999 pod št. vložka
1/31875/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1400029
Firma: GM JAGODIC, storitve z grad-

beno mehanizacijo, gostinstvo, trgovino
in posredovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Ob šoli 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jagodic Vincencij in Jago-

dic Kristina, oba iz Vodic, Ob šoli 3, vstopila
3. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jagodic Vincencij in zastopnica Ja-
godic Kristina, imenovana 3. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 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; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska 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 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni 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;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
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liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih 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 turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Orgnaizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-403379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01874 z dne 5. 5. 1999 pod št. vložka
1/31878/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413660
Firma: IDEA-LES, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: IDEA-LES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 223
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Koleša Tadej, Šentvid pri

Stični, Radanja vas 3, in Giannettoni Um-
berto, Incisa in Val d’Arno (FI), Montelfi 22,
vstopila 31. 3. 1999 vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koleša Tadej, imenovan 31. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 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; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 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.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
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; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5153
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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi 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;
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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-

pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 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; 6312 Skladiščenje; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 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; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-403385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01438 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BIRO FORM, uvozno izvozno pod-
jetje za zastopanje, proizvodnjo elek-
tronskih naprav in softweara, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta v Kleče 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13873/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, deležev,
osnovnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5526299
Firma: BIRO FORM, uvozno izvozno

podjetje za zastopanje, proizvodnjo
elektronskih naprav in softweara, d.o.o.

Skrajšana firma: BIRO FORM, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Postrimovski Zdravko, Za-

greb, Donje Vrapče 55, in Pisačić Anđelko,
Zagreb, Donja Drenova 59, vstopila 31. 10.
1991, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 3. 1999.

Rg-403386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02189 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa IPE, podjetje za inženiring, projek-
tiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Malči Beličeve 111, 1000 Ljub-
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ljana, pod vložno št. 1/22553/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5752353
Ustanovitelj: Križaj Franc, izstopil 23. 4.

1999; Križaj Eva, Škofja Loka, Reteče 16a,
vstopila 23. 4. 1999, vložila 1,618.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 4. 1999.

Rg-403417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 99/03011 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa UNIVERSAL TRADE, tr-
govina, d.o.o., sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31566/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1363778
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152 R 5/II.

Rg-403418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02673 z dne 3. 6. 1999 pod št. vložka
1/31981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420291
Firma: AHIL PLASTIKA, podjetje za

proizvodnjo izdelkov iz plastike, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: AHIL PLASTIKA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Križna ulica 1a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hudoklin Marjan, vložil

420.000 SIT, in Hudoklin Aleš, vložil
1,680.000 SIT, oba iz Ljubljane, Križna uli-
ca 1a, vstopila 5. 5. 1999, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Hudoklin Marjan in Hudoklin Aleš,
imenovana 5. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 28730 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 37200 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-403419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02666 z dne 3. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BIRING, proizvodnja, inženiring in
servis birotehničnih sredstev, d.o.o., In-
dustrijska cona Trzin, Motnica 5, sedež:
Motnica 5, IC Trzin, 1236 Trzin, pod vlož-
no št. 1/02745/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5295947
Firma: BIRING, proizvodnja, inženiring

in servis birotehničnih sredstev, d.o.o.,
Industrijska cona Trzin, Motnica 7a

Skrajšana firma: BIRING, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 7a, IC

Trzin
Dejavnost, izbrisana 3. 6. 1999: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 7011

Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami.

Rg-403420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02665 z dne 3. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BIRING INVEST, Podjetje za grad-
bene dejavnosti, d.o.o., Motnica 5, IOC
Trzin, 1234 Mengeš, sedež: Motnica 5,
IOC Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/18465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5632463
Dejavnost, izbrisana 3. 6. 1999 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje.

Rg-403421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02033 z dne 3. 6. 1999 pri subjektu

vpisa SENZOR, Podjetje za izdelavo, tr-
govino in servis alarmne, audio in video
opreme in pribora, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Krakovska 6a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06587/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, deležev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5360609
Firma: AN SENZOR, elektro storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: AN SENZOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nagovnak Alojz, Mozirje, No-

ve trate 14, vstopil 14. 4. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 6110 Po-
morski promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 4. 1999.

Rg-403422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02019 z dne 3. 6. 1999 pod št. vložka
1/31979/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411713
Firma: ELEKTRO ANDREJ URBANIJA,

podjetje za elektroinstalacije, telekomu-
nikacije, elektro meritve in trgovina,
d.o.o.

Skrajšana firma: ELEKTRO ANDREJ
URBANIJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1235 Radomlje, Rovska ce-
sta 44, Rova

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Urbanija Andrej in Urbani-

ja Martina, oba iz Radomelj, Rovska cesta
44, Rova, vstopila 23. 3. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Urbanija Andrej in prokuristka Urba-
nija Martina, imenovana 23. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
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lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6420 Telekomunikacije.

Rg-403425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06769 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MARMIC, Podjetje za zaključna de-
la v gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Polje c. XVIII/15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5839700
Ustanovitelj: Srdarev Tomislav, izstopil 4.

11. 1997; Koželj Jože, Ljubljana, Polje C.
XVIII/5, vstopil 9. 4. 1992, vložil 1,506.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Srdarev Tomislav, razrešen 4. 11.
1997; direktor Koželj Jože, imenovan 9 .4.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili.

Rg-403426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07151 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa B.B.Y., Podjetje za ekonomske, or-
ganizacijske in tehnične storitve, d.o.o.,
sedež: Opekarska c. 18a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža, ustanoviteljev, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5811597
Sedež: 1000 Ljubljana, Opekarska

cesta 18a
Ustanovitelja: Korenc Jurij, vstopil 24.

10. 1994, vložil 1,087.800 SIT, in Lafer-
Korenc Jeanette, vstopila 16. 12. 1997,
vložila 466.200 SIT, oba iz Ljubljane, Rož-
na dolina, Cesta XII/11, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korenc Jurij, imenovan 24. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 1. 1999.

Rg-403427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01455 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TRILES, trgovina s pohištvom,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 337, sedež: Tr-
žaška 337, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22223/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-

javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800170
Ustanovitelja: Jeršin Marija, izstopila

26. 2. 1998; Kovačič Borut, Grosuplje,
Kovačičeva cesta 2, vstopil 26. 2. 1998, in
Vukadinovič Danilo, Ljubljana, Nagodetova
ul. 4, vstopil 3. 12. 1992, vložila po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Jeršič Marija, razrešena 26. 2.
1998; zastopnik Kovačič Borut, imenovan
26. 2. 1998, zastopa družbo kot namestnik
direktorja, in direktor Vukadinovič Danilo,
imenovan 3. 12. 1992, zastopa družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 2. 1999.

Rg-403428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02176 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa TUTA, d.o.o., Trgovina, uvoz, iz-
voz, sedež: Gerbičeva 36, 1111 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, ustanoviteljev, dejav-
nosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608031
Firma: MANCOM, d.o.o., posredništvo,

trgovina, storitve
Skrajšana firma: MANCOM, d.o.o.
Ustanovitelj: Manojlovič Lucija, izstopila

6. 4. 1998; Manojlović Vladimir, Ljubljana,
Glinškova ploščad 9, vstopil 6. 4. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Manojlovič Lucija, razrešena 6. 4.
1998; direktor Manojlović Vladimir, imeno-
van 6. 4. 1998, zastopa in predstavlja druž-
bo doma in v tujini neomejeno.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la, vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
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tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 4. 1998.

Rg-403430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02321 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa VEVČE, podjetje za proizvodnjo
in prodajo papirja, d.o.o., Vevška 52,
Ljubljana Polje, sedež: Vevška 52, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/03198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in akta o ustanovitvi ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385148
Ustanovitelj: Kresnik Jože, izstopil

10. 4. 1998; Valant Jože, Ljubljana, Spod-
nje Gameljne 106, vstopil 23. 11. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 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; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-403431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02703 z dne 26. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa LR INTERNATIONAL, kozmeti-
ka in trženje, d.o.o., sedež: Erjavčeva

c. 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28969/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5985382
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jovanović Radovan, razrešen 28. 4.
1998; Dolinar Janka, Brezovica pri Ljublja-
ni, Tržaška c. 485, razrešena 28. 4. 1998
kot prokuristka in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28 .4. 1998.

Rg-403432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03337 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa REMCO, Informacijski sistemi,
d.o.o., sedež: Litijska 51, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5408342
Sprememba družbene pogodbe z dne

4. 6. 1998.

Rg-403434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03441 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa OMEGA, svetovanje, inženiring,
razvoj in raziskovanje, d.o.o., sedež: Rož-
na dolina, C V/15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04941/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5808642
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska 77.

Rg-403435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03444 z dne 2. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa GUMAL, podjetje za proizvod-
njo, storitve, trgovino in zastopanje,
d.o.o., Sneberska 134, Ljubljana, se-
dež: Sneberska 134, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14588/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5544505
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 5213

Proiizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1998.

Rg-403437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03489 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa REMATS, Reciklaža materialov,
trgovanje doma in na tujem, d.o.o., Ljub-
ljana, Parmova 41, sedež: Parmova 41,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10878/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:



Stran 6098 / Št. 91 / 10. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5459435
Firma: REMATS, Reciklaža materia-

lov, trgovanje doma in na tujem, d.o.o.
Skrajšana firma: REMATS, d.o.o.
Ustanovitelji: Burger Dušan, Trzin, Jem-

čeva ulica 14c, Pahor Simona, Ljubljana,
Cesta 8. maja 16, in Srakar Miha, Medvo-
de, Cesta na Svetje 18, vstopili
14. 1. 1991, vložili po 2,700.000 SIT, ter
REMATS, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41,
vstopil 13. 5. 1998, vložil 900.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-403438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03496 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa ČISTOČA, podjetje za čiščenje,
vzdrževanje in varovanje objektov,
d.o.o., Trzin, sedež: Lobodova 18, Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/12179/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5496039
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mušič Franc, Mengeš, Lo-

bodova 18, Trzin, vstopil 4. 4. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ČISTOČA, podjetje za čiščenje, vzdrže-
vanje in varovanje objektov, d.o.o., Trzin,
Mengeš, Lobodova 18, Trzin, izstopil 5. 6.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 5. 6. 1998.

Rg-403439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03571 z dne 16. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYPO NEPREMIČNINE, poslo-
vanje z nepremičninami, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 103, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deleža, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1294091
Osnovni kapital: 660,000.000 SIT
Ustanovitelj: KARTNER LANDES- UND

HYPOTHEKENBANK A.G., Celovec, St.
Veiter Strasse 34, vstopil 6. 4. 1998, vložil
660,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kircher Josef, razrešen 22. 5. 1998;
prokurist Striedinger Gunther, Klagenfurt,
Fresachergasse 16, imenovan 22. 5.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 5. 1998.

Rg-403440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05177 z dne 18. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIN-PRO, podjetje za finanč-
ni in informacijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 27, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11276/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1190776
Ustanoviteljica: Žnidar Borut, izstopil

28. 5. 1998; Zevnik Globočnik Branka,
Kranj, Likozarjeva 23, vstopila
21. 12. 1990, vložila 1,502.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Žnidar Borutu, ki je bil razrešen
6. 9. 1998.

Rg-403441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05203 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa LUNA, podjetje za marketing,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Vilharjeva 27,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07042/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5367972
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Fornazarič Sila Mileni, ki je bila
razrešena 21. 7. 1998.

Rg-403442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05246 z dne 23. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa LA FRUTTA, import-export,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 11,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27067/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, naslo-
va družbenice, deležev, zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5924235
Ustanovitelja: Muličaj Mehrije, izstopil

14. 9. 1998; Lopert Mirjana, Ljubljana, Bro-
darjev trg 6, in Lopert Štefan, Dunaj, Leo-
poldsgasse 4/6/5, vstopila 21. 9. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Muličaj Mehrije, razrešen 14. 9.
1998; prokuristka Lopert Mirjana, imenova-
na 14. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1999.

Rg-403443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05282 z dne 18. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa APEN, poslovne storitve, ser-
vis, posredništvo, turizem in računo-
vodstvo, d.o.o., sedež: Savska cesta 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17143/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljev, deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5777038
Firma: APEN, poslovne storitve, d.o.o.
Ustanovitelji: Tekavec Janez, izstopil

7. 9. 1998; Dolenc Dušan, Domžale, Šu-
berška c. 56, Zaboršt, Ignjič Marko, Ljub-
ljana, Ulica bratov Učakar 26, Horjak Du-
šan, Mengeš, Levčeva ulica 15, Galič Stan-
ko, Ljubljana, Blažičeva ulica 7, Vene Jožef,
Domžale, Vegova ulica 8, in Setnikar Rajko,
Ljubljana, Grško 8, vstopili 7. 9. 1998, vlo-
žili po 272.309,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 9. 1998.

Pri vpisu firme so bile tuje črke z dodat-
nimi oznakami vpisane tako, da so bile do-
datne oznake izpuščene.

Rg-403444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05342 z dne 25. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTER CONIP, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Grab-
lovičeva 36, sedež: Grablovičeva 36,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17046/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5604559
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1999: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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
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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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 9. 1998.

Rg-403446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05393 z dne 26. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROBSON, menjalnica in za-
stavljalnica, d.o.o., Slovenska 24, 1234
Mengeš, sedež: Slovenska 24, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/22577/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5754020
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov;

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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem 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; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 9. 1998.

Rg-403447

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05472 z dne 26. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa TIZIAN, trgovina in posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, se-
dež: Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15040/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5556422
Firma: TIZIAN, trgovina in posredova-

nje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ključavničar-

ska 3
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1998.

Rg-403448

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05503 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa GML, podjetje za gradbeno, tr-
govinsko in gostinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 269, sedež: Celovš-
ka 269, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06402/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5352738
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 6420 Te-

lekomunikacije; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1998.

Rg-403449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06631 z dne 16. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31673/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1352954
Firma: KNEŽEVIĆ zobna ordinacija,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Knežević Stanislava,

Ljubljana, Arharjeva cesta 44, vstopila
9. 11. 1998, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Knežević Stanislava, imenovana
9. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1999: 8513
Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-403451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07250 z dne 17. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa TELMA, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška
172, sedež: Celovška 172, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19972/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova ustanoviteljice in novo zastopnico s
temile podatki:

Matična št.: 5670446
Ustanoviteljica: Hamidović Aiša, Rijeka,

Medovićeva 23, vstopila 2. 12. 1992, vlo-
žila 800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hamidović Aiša, imenovana
11. 11. 1998, zastopa družbo kot namest-
nica direktorja.

Rg-403452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07259 z dne 23. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31709/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1362836
Firma: BRILLI JANA, storitve in trgovi-

na, k.d.
Skrajšana firma: BRILLI JANA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 11
Ustanoviteljici: Brilli Jana, Ljubljana, Ce-

sta na Brdo 13, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Kramer Nataša, Ljubljana, Žu-
pančičeva ulica 11, ki je vložila 1.000 SIT in
odgovarja do višine nevplačanega vložka,
vstopili 4. 12. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brilli Jana, imenovana 4. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07304 z dne 18. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGRO – SAAT, družba za za-
stopanje in trgovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Devova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18757/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5633125
Firma: AGROSAAT, proizvodnja, za-

stopanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROSAAT, d.o.o.
Ustanovitelj: Kmetijstvo Črnci, Apače,

Črnci 2 – grad, in STEIRISCHER LAND-
WIRTEVERBAND Gen.m.b.H., Graz, Alte
Poststrasse 152, izstopila 17. 12. 1998;
RWA BETEILIGUNGS UND VERWAL-
TUNGSERVICE GmbH, Dunaj, Wiener-
bergstrasse 3, vstopil 17. 12. 1998, vložil
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1998.

Rg-403455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00257 z dne 31. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa TISKARNA VOVK, d.o.o., Gra-
fična delavnica, sedež: Matije Blejca 16,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/22961/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5761581
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 52473 Dejavnost papirnic.

Rg-403456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00424 z dne 22. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1380451
Firma: 3-KONTO DOJČINOVIĆ, Stori-

tve, k.d.
Skrajšana firma: 3-KONTO DOJČI-

NOVIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25
Ustanoviteljici: Dojčinović Slavica, Ljub-

ljana, Vandatova ul. 65, ki odgovarja s svo-
jim premoženjem, in Malerić Branka, Črno-
melj, Vojna vas 14a, ki je vložila 2.500 SIT,
in ne odgovarja, vstopili 20. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dojčinović Slavica, imenovana
20. 1. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00433 z dne 29. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa SMTOUR, svetovanje in turi-
zem, d.o.o., sedež: Dunajska c. 101,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18236/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5716179
Firma: TUING INTERNATIONAL, Pod-

jetje za zastopanje in projektni inženi-
ring, d.o.o.

Skrajšana firma: TUING INTERNATIO-
NAL, d.o.o.

Sedež: 1351 Brezovica, Dragomerš-
ka 43

Ustanovitelja: dr. Podkrajšek Peter,
dipl.ing.rud., Brezovica, Dragomerška 43,
vstopil 4. 1. 1996, vložil 1,350.000 SIT, in
Podkrajšek Bojan, Piran, Levstikova ulica
3, vstopil 20. 1. 1999, vložil 150.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Podkrajšek Bojan, imenovan 20. 1.
1999.

Dejavnost, izbrisana 29. 3. 1999: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci

strojev; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Dejavnost,vpisana 29. 3. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 1. 1999.

Rg-403459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00436 z dne 31. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380478
Firma: ERGO INŽENIRING, gradbene

dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: ERGO INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 138
Osnovni kapital: 2,527.500 SIT
Ustanovitelja: Glogovac Lidija, vložila

1,908.035 SIT, in Glogovac Branislav, vlo-
žil 619.465 SIT, oba iz Ljubljane,Ulica bra-
tov Učakar 138, vstopila 26. 1. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glogovac Lidija, imenovana 26. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana 31. 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
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
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predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00445 z dne 26. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa M DESIGN, raziskovalne raz-
vojne storitve, d.o.o., sedež: Tržaška ce-
sta 73, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/16693/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deleža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5604800
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva uli-

ca 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Alojz, Ljubljana,

Brilejeva ulica 8, vstopil 31. 5. 1994, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Jurca Robertu, ki je bil razrešen
31. 1. 1999.

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

Rg-403461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00447 z dne 18. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELROJA, marketing in inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tomšičeva
3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27558/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5935733
Osnovni kapital: 2,840.000 SIT
Ustanovitelja: Zulić Emina, Ljubljana,

Stražarjeva 20b, in Zulić Zlatko, Škofljica,
Smrjene 45a, vstopila 7. 2. 1996, vložila
po 1,420.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 18. 3. 1999: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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; 74400 Ogla-
ševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 1. 1999.

Rg-403462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00470 z dne 29. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRAVLJIČNO GLEDALIŠČE,
Podjetje za gledališče, izobraževanje in
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mur-
nikova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22367/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5742684
Firma: ŠOLA RETORIKE, družba za

izobraževanje in založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠOLA RETORIKE,

d.o.o.
Ustanoviteljica: Konc Nataša, izstopila

29. 1. 1999; Zupančič Saša Ana, Ljublja-
na, Murnikova 10, vstopila 29. 1. 1999,
vložila 895.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Zupančič Saša Ana, imenovana
29. 1. 1999, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo v pravnem prometu brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 22130
Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 1. 1999.

Rg-403463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00471 z dne 18. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPED, Prevozniško in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Beblerjev trg 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19971/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5670829
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Martinšek Hermina, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 10, imenovana 28. 1. 1999, za-
stopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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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; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6412 Kuriska dejavnost,
razen javne pošte; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 1. 1999.

Rg-403464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00547 z dne 4. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa LACOM – FIN, družba za zasto-
panje in trgovanje, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Tržaška 118, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19150/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep zoper
Srg 2252/98 – spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5652413
Sprememba družbene pogodbe z dne

15. 4. 1998.

Rg-403466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01020 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa COMTECH, Računalniški inženi-
ring, d.o.o., sedež: Vojkova 78, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31508/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolnilni
sklep Srg 253/99 – dejavnost s temile po-
datki:

Matična št.: 1363590
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 64120

Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 74400 Oglaševanje.

Rg-403577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07482 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa FI – TRADE, podjetje za fi-
nančne, računovodske in poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Pot na Rakovo
jelšo 150, sedež: Pot na Rakovo jelšo
150, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06960/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5387442
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagodic Rozi, Ljubljana,

Pot na Rakovo jelšo 150, vstopila
10. 5. 1990, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-403578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/02845 z dne 10. 6. 1999 pod št.
vložka 1/31999/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420534
Firma: BEREAL, trgovina, inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska

108a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bevec Marjan, Ljubljana,

Cesta na Brdo 16, vstopil 27. 5. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevec Marjan, imenovan 27. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 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; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;

5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 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.; 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
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drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 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;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-403598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02659 z dne 23. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32055/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420267
Firma: M&B, SEČNIK & CO., gostins-

tvo, d.n.o., Horjul
Skrajšana firma: M&B Sečnik & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1354 Horjul, Vrzdenec 20
Ustanovitelja: Sečnik Matej in Sečnik Bri-

gita, oba iz Horjula, Vrzdenec 28, vstopila
12. 5. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sečnik Matej in zastopnica Sečnik
Brigita, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja, imenovana 12. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25220 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28220 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28520
Splošna mehanična dela; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivsti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63120 Skladiščenje; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-403690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02706 z dne 8 .6. 1999 pri subjek-
tu vpisa NOVARTIS PHARMA SERVICES
INC., Podružnica v Sloveniji, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in firme
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5842255
Ustanovitelj: NOVARTIS PHARMA SERV-

ICES INC., Basel, Švica, Lichtstrasse 35,
vstopil 11. 3. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor dr. Pintar Gregor, razrešen 1. 6.
1999; zastopnik Nisato Alessandro, Notra-
nje Gorice, Žabnica 32, imenovan 1. 6.
1999, zastopa podružnico kot njen vodja.

Rg-403778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02335 z dne 20. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31926/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414305
Firma: XI HU, gostinstvo, turizem in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: XI HU, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Tržaška 543
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Ji Rongkang, vložil

1,050.000 SIT, Ji Rongqiang, vložil
525.000 SIT, in Chen Qunkang, vložil
525.000 SIT, vsi iz Zhejianga, vstopili 3. 5.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Ji Rongkang, Ji Rongqiang in Chen
Qunkang, imenovani 3. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5530 Dejavnsot prehrambenih gostinskih
obratov; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

Rg-403803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01492 z dne 7. 4. 1999 prisubjektu
vpisa WIDEX TRADING, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva 32/I,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24118/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5780772
Dejavnost, vpisana 7. 4. 1999: 5146 Tr-

govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1999.

MARIBOR

Rg-400969
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00224 z dne 29. 3. 1999
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA AVTO-
HIŠA RC, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Belokranjska ulica 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5968089
Firma: AVTOHIŠA KANDUTI, trgovina

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA KANDUTI

d.o.o.
Ustanoviteljica: KOVINOTEHNA, med-

narodno trgovsko podjetje d.d., izstop
11. 1. 1999; Kanduti-Šumej Beata, Celje,
Ljubljanska cesta 33, vstop 11. 1. 1999,
vložek 6,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
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Rg-401017
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00140 z dne 1. 3. 1999
pod št. vložka 1/10570/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365932
Firma: DM-MESIČEK & CO., družba za

gradbeništvo, trgovino in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: DM-MESIČEK & CO.

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Stantetova uli-

ca 16
Ustanovitelja: Mesiček Darko, Maribor,

Macunova ulica 6, vstop 29. 1. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Pintar Metka, Maribor, Borova vas 7,
vstop 29. 1. 1999, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Mesiček Darko, imenovan 29. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na 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; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55210 Dejavnost planinskih domov in

mladinskih prenočišč; 55323 Dejavnost tu-
rističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavn-
sot slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60240 Cestni tovorni
promet; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74600 Poi-
zvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pod šifro G 52.488
se dopiše razen orožja in streliva, pod šifro
J 67.130 sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pod šifro
K 74.120 družba ne sme orpavljati revizij-
ske dejavnosti, pod šifro K 74.600 sme
družba opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-401026
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00053 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa NEWSPRINT, tiskarna
d.o.o., sedež: Kraigherjeva 19a, 2230
Lenart v Slovenskihi goricah, pod vložno
št. 1/09302/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5868025
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:

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; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 92310 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.140 družba ne sme opravlja-
ti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-401034
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00129 z dne 3. 3. 1999
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pri subjektu vpisa IMP MONTAŽA MARI-
BOR, d.d., sedež: Špelina ulica 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00890/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izbris pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5078083
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Magdič Saša, razrešitev 29. 1. 1999.

Rg-401035

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/01399 z dne 2. 3. 1999
pri subjektu vpisa MTT, Tovarna tkanin
Melje, d.d., sedež: Ulica kraljeviča Mar-
ka 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00768/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040574
Člani nadzornega sveta: Šprah Anamari-

ja, izstop 12. 10. 1998; Colja Irena, vstop
12. 10. 1998.

Dne 2. 3. 1999 se vpiše predložitev za-
pisnika 1. skupščine delniške družbe z dne
12. 10. 1998.

Rg-401048

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/01791 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa OPEKARNA PRAGER-
SKO, proizvodnja opeke in strešnikov,
d.d., sedež: Ptujska cesta 37, 2331 Pra-
gersko, pod vložno št. 1/00874/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5222044
Člani nadzornega sveta: Godec Andrej,

Jenko Borut in Klokočovnik Adolf, izstopili
28. 12. 1998; Godec Andrej, Turnšek Leo-
pold in Šalamun Peter, vstopili 28. 12.
1998.

Dne 5. 3. 1999 se vpiše predložitev za-
pisnika 1. skupščine delniške družbe z dne
28. 12. 1998.

Rg-401055

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 99/00248 z dne 10. 3. 1999
pri subjektu vpisa MERCATOR-KLAS, tr-
govina, d.d., sedež: Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02121/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5099510
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hočevar Adrijan, razrešen 28. 2.
1999; direktorica Letonja Zvonka, Limbuš,
Hrastje 52b, imenovana 1. 3. 1999.

Rg-402155

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 99/00163 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa ALMONT, proizvodnja,
montaža in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, 3310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/01801/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5382220
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bračko Vladimir, razrešen 31. 1.
1999.

Rg-402158
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01736 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa MEZZANIN, družba za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Ulica
talcev 15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10408/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1277880
Ustanovitelj: Potočnik Anton ml., izstop

16. 12. 1998; Arsevski Pante, Maribor,
Frankolovska ulica 22, vstop 16. 12. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Anton ml., razrešen
16. 12. 1998; direktor Arsevski Pante,
imenovan 16. 12. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-402160
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00033 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa SENZAL, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Prvomajska ulica 9, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/08165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5773733
Firma: SENZAL, trgovina, storitve in

inženiring, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ribniška 26
Osnovni kapital: 2,105.000 SIT
Ustanovitelj: Vincetič Jožica, izstop

15. 10. 1998; Kirbiš Karel, Maribor, Rib-
niška ulica 26, vstop 15. 10. 1998, vlo-
žek 2,105.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vincetič Jožica, razrešena
15. 10. 1998; direktor Kirbiš Karel, ime-
novan 15. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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; 50101 Trgovina na
debelo 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; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-

daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 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 G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro K 74.12
družba ne sme opravljati revizijske dejavno-
sti; pod šifro K 74.14 družba ne sme oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pod šifro K 74.60
sme družba opravljati samo dejavnost varo-
vanja.

Rg-402161
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00236 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa AVTOCENTER ZANIČ,
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družba za trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Trg Alfonza Šarha 12, 2310 Slo-
venska Bistrica, pod vložno
št. 1/10115/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.. 1122720
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:

1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
15710 Proizvodnja krmil; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2852 Splošna meha-
nična dela; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi 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.

Rg-402165
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00385 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa PAGOMARKETING, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Poljska
ulica 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02762/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5410274
Sedež: 2000 Maribor, Sokolska uli-

ca 46.

Rg-402167
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01702 z dne 23. 4. 1999
pri subjektu vpisa AERODROM MARIBOR,
d.o.o., sedež: Letališka cesta 10, 2312
Orehova vas – Slivnica, pod vložno
št. 1/00381/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5156467
Člani nadzornega sveta: Ružič Boris, vs-

top 25. 2. 1998; Tomažič Emil, vstop 23. 2.
1998 ter Polutnik Anton, vstop 23. 2. 1998.

Rg-402168
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00556 z dne 28. 4. 1999
pri subjektu vpisa E.M.S., trgovina, posred-
ništvo in storitve, d.o.o., sedež: Zgornja
Kungota 38, 2201 Zgornja Kungota, pod
vložno št. 1/05719/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep sodišča o začetku
stečaja ter spremembo firme in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5616107
Firma: E.M.S., trgovina, posredništvo

in storitve, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: E.M.S., d.o.o. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hoedl Ivana, razrešena 22. 4.
1999; direktor Hoedl F. Bernhard, razre-
šen 22. 4. 1999; stečajni upravitelj Marin
Dušan, Maribor, Štantetova 4, imenovan
22. 4. 1999.

Dne 28. 4. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 20/99 z dne 22. 4. 1999.

Rg-402184
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00357 z dne 12. 4. 1999
pod št. vložka 1/10588/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404563
Firma: VESELAJ IN DRUŽBENIKI,

gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VESELAJ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 29
Osnovni kapital: 1.200 SIT
Ustanovitelji: Veselaj Petrit, Iglarevo,

ZRJ, Klina, vstop 19. 3. 1999, vložek 400
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Veselaj Mustafa, Iglarevo, ZRJ,
Klina, vstop 19. 3. 1999, vložek 400 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Veselaj Ćazim, Iglarevo, ZRJ, Klina,
vstop 19. 3. 1999, vložek 400 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Veselaj Petrit, imenovan 19. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Veselaj Mustafa, imenovan 19. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Veselaj Ćazim, imenovan 19. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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.

Rg-402188
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00358 z dne 22. 4. 1999
pod št. vložka 1/10599/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403516
Firma: INTERDEL, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERDEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Ulica

Pohorskega bataljona 11
Osnovni kapital: 2,115.000 SIT
Ustanovitelj: Delakorda Danilo, Zgornja

Polskava, Ulica Pohorskega bataljona 11,
vstop 7. 4. 1999, vložek 2,115.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45320 Izolacijska dela; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
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drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55510 Dejavnost menz;
60240 Cestni tovorni promet; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva.

Rg-402189
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00382 z dne 22. 4. 1999
pri subjektu vpisa ŽAREK, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Dupleška
cesta 146, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07126/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, druž-
benika, dejavnosti, zastopnika, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.. 5702178
Firma:OXUM, podjetje za trgovino,

storitve, proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: OXUM, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Letonjeva 6
Ustanoviteljica: Dobnik Irena, Maribor,

Letonjeva 6, vstop 16. 3. 1999, vložek
1,523.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čerič Jožef, izstop 16. 3. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čerič Jože, razrešen 16. 3. 1999;
direktorica Dobnik Irena, imenovana 16. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1999:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-402190
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00195 z dne 16. 4. 1999
pod št. vložka 1/10592/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391810
Firma: SEPARAT, tehnični inženiring,

svetovanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SEPARAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Borova vas 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Poturica Dubravka, Mari-

bor, Borova vas 21, vstop 16. 3. 1999,
vložek 1,575.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Poturica Zdravko Frank, Winnipeg,
Manitoba, Kanada, 9-438 Aulenau st.,
R 2H 2V2, vstop 16. 3. 1999, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Poturica Dubravka, imenovana
16. 3. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Poturica Vilko, Maribor, Boro-
va vas 21, imenovan 16. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74831
Prevajanje; 74841 Priredjanje razstav, sej-

mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 druž-
ba ne sme opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-402197
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00401 z dne 16. 4. 1999
pri subjektu vpisa UNIMETRO, trgovska
družba, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 65,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10513/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1324004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zore Liljana, razrešena 31. 3.
1999; direktor Cizerl Anton, Limbuš, Do-
madenikova ulica 10, imenovan 1. 4. 1999.

Rg-402198
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00230 z dne 19. 4. 1999
pod št. vložka 1/10595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392468
Firma: ŽE ŽE, pridelovanje, trgovina

in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽE ŽE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vinogradniška

pot 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Železnik Patricia, Mari-

bor, Vinogradniška pot 26, vstop 23. 3.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Železnik Patricia, imenovana
23. 3. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01250 Reja drugih
živali; 01300 Mešano kmetijstvo; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiš-
ke storitve; 15110 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 15120
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15330 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 15850
Proizvodnja testenin; 15930 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
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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; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 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; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-

javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60220 Dejavnost
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
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; 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; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pod šifro
K 74.120 družba ne sme opravljati revizij-
ske dejavnosti.

Rg-402201
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00202 z dne 20. 4. 1999
pod št. vložka 1/10596/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392026
Firma: HOEKA, družba za storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Staneta

Severja 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: HOEKA INKASSO-INSTI-

TUT HOEGLINGER, Gesellschaft m.b.H.,
4540 Bad Hall, Avstrija, Feldgasse 3, vstop
15. 2. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hoeglinger Karl Maria Peter, Bad Hall
4540, Avstrija, Feldgasse 3, imenovan
15. 2. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Ribič Renato, Maribor, Ul. he-
roja Mešera in Spasiča 6, imenovan 15. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-

sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe epremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-402202
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00359 z dne 20. 4. 1999
pod št. vložka 1/10597/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403575
Firma: EOC, družba za trgovino, po-

sredovanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EOC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 37a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Potež Werner, Maribor,

Ljubljanska 27a, vstop 23. 3. 1999, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pauko Niko, Maribor, Dušana Mravljaka 8,
vstop 23. 3. 1999, vložek 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žerjav Hubert,
Miklavž na Dravskem polju, Kurirčkova 47,
vstop 23. 3. 1999, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pauko Niko, imenovan 23. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Po-
tež Werner, imenovan 23. 3. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 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; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-402203
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00388 z dne 20. 4. 1999
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pri subjektu vpisa DRABEX, trgovina, go-
stinstvo, uvoz-izvoz, posredništvo, stori-
tve, logistika, d.o.o., sedež: Dogoška ce-
sta 69, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02051/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5371465
Sedež: 2000 Maribor, Kramarjeva uli-

ca 28
Dejavnost, izbrisana dne 20. 4. 1999:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-402204
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00231 z dne 20. 4. 1999
pri subjektu vpisa COBL, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Limbuška
80, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03263/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala, družbenika, dejavnosti,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5456827
Firma: GABRIČ, gradbeništvo, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GABRIČ, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Mesarski pre-

hod 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dobl Ferdinand, izstop 5. 2.

1999; Gabrič Ervin, Maribor, Nabrežna uli-
ca 4, vstop 5. 2. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cobl Ferdinand, razrešen 5. 2. 1999;
direktor Gabrič Ervin, imenovan 5. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 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;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 70110 Orgnaizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami.

Rg-402208
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00417 z dne 20. 4. 1999
pri subjektu vpisa MR EXPORT-IMPORT,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, mon-
tažo in inženiring, d.o.o., sedež: Lenar-
donova 47, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05047/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, osnovne-

ga kapitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5584566
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Romih Milan, Maribor, Le-

nardonova 47, vstop 9. 1. 1992, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami

za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti 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; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 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; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pod šifro J 67.120
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sme družba opravljati samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pod šifro K 74.120
družba ne sme opravljati revizijske dejavno-
sti; pod šifro K 74.140 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-402211
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00365 z dne 21. 4. 1999
pri subjektu vpisa AQUALAND, bazenska
tehnika, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Jadranska cesta 28, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5956781
Firma: AQUALAND, projektiranje in in-

ženiring, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Špelina ulica 2.

Rg-402212
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00448 z dne 21. 4. 1999
pri subjektu vpisa RKM RADIO KARBA, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Prežiho-
va ulica 21, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05098/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
ka, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5582270
Sedež: 2212 Šentilj v Slovenskihi go-

ricah, Šentilj v Slovenskih goricah 49b
Ustanovitelj: Karba Danilo, izstop 23. 3.

1999; Belna Bojan, Šentilj v Slovenskihi
goricah, Šentilj v Slovenskihi goricah 59e,
vstop 23. 3. 1999, vložek 1,528.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karba Danilo, razrešen 23. 3. 1999;
direktor Belna Bojan, imenovan 23. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402214
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00320 z dne 21. 4. 1999
pod št. vložka 1/10598/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392107
Firma: BROJS, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: BROJS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor,  Ptujska cesta

184
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rojs Borut, Maribor, Cesta

zmage 76, vstop 10. 3. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojs Borut, imenovan10. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 15810 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskars-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-

zane storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2852
Splošna mehanična dela; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2852 Splošna mehanična dela;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 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; 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; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55210 Dejavnost planinskih in domov
in mladinskih prenočišč; 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; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74400 Og-

laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro G 52.488
se dopiše razen z orožjem in strelivom; pod
šifro K 74.13 družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-402215
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00210 z dne 21. 4. 1999
pri subjektu vpisa MADISON, marketing,
storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Kosarje-
va ulica 39, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05140/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, družbeni-
kov, poslovnega deleža, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5589428
Sedež: 2000 Maribor, Žitna 12
Ustanovitelj: Kolbl Marko, Maribor, Ko-

roška cesta 65, vstop 5. 12. 1991, vložek
1,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pšeničnik Matjaž, izstop 5. 2. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Pšeničnik Matjaž, razrešen 5. 2. 1999.

Rg-402218
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00376 z dne 14. 4. 1999
pri subjektu vpisa BROMAX, podjetje za
zastopanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Goriška 10a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08499/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov, poslovnega deleža, dejavnosti, za-
stopnikov, družbene pogodbe in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5805058
Firma: BROMAX, družba za storitve,

trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Ustanovitelji: Batković Bronislava, Mari-

bor, Ljubljanska 88a, vstop 19. 5. 1993,
vložek 521.521,58 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Batković Janja in Batković Ivica,
Maribor, Ljubljanska 88a, vstop 18. 2.
1999, vložek po 506.182,71 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Batković Bronislava, razrešena
18. 2. 1999; direktorica Batković Jasmina,
Maribor, Štantetova 26, imenovana 18. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 20520 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 22130 Izda-
janje revij in periodike; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
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sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 65210 Finančni zakup (leasing); 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 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.; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-402220
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00327 z dne 14. 4. 1999
pri subjektu vpisa EUROTISKAR, družba
za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., sedež: Kopitarjeva ulica 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01050/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5298750
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Košenina Marija, razrešena 1. 1.
1999; direktor Dvoršak Igor, Maribor, Pra-
protnikova ulica 1, imenovan 1. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-402225
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01630 z dne 14. 4. 1999
pri subjektu vpisa M.P.P. GONILA, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
naziva ustanoviteljice in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5939933
Osnovni kapital: 115,599.109,40 SIT
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 109,229.109,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bende Gorazd,
Maribor, Regentova 10, vstop 19. 11.
1996, vložek 6,370.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-403136
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00612 z dne 28. 5. 1999
pod št. vložka 1/10621/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415336
Firma: PITEG, proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pohorska 41
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ilešič Peter, Maribor, Erjav-

čeva ulica 18, vstop 30. 4. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ilešič Peter, imenovan 30. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1999:
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1586 Prede-
lava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4544 Soboslikarska in steklarska de-

la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403138
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00411 z dne 27. 5. 1999
pri subjektu vpisa KOPLAS, proizvodno,
trgovsko in servisno podjetje, d.o.o., se-
dež: Cvetlična 8, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, pod vložno št. 1/01784/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova, družbenika, poslovnega
deleža, dejavnosti, zastopnika, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5469309
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Nikova 16
Ustanovitelj: Mihalič Bojan, Lenart v Slo-

venskih goricah, Cmureška 1, vstop
28. 12. 1989, vložek 1,804.560 SIT, od-
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govornost: ne  odgovarja; Bezjak Mojca,
izstop 19. 3. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Bezjak Mojca, razrešena 23. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1999:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 51190 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov:
52740 Druga popravila, d.n.; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-403140
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00694 z dne 24. 5. 1999
pri subjektu vpisa M.P.P. INŽENIRING,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09859/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5939607
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vallant Matjaž, razrešen 5. 12. 1997;
direktor Kogler Ivan, Lenart v Slovenskih
goricah, Spodnji Porčič 17, razrešen 5. 6.
1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo za določen čas.

Rg-403141
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00669 z dne 24. 5. 1999
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
MARIBOR, delniška zavarovalna druž-
ba, sedež: Cankarjeva ulica 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03762/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063400
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Cenc Radovan, razrešen 15. 4.
1999.

Rg-403143
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00470 z dne 21. 5. 1999
pri subjektu vpisa MILA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Greenwiška 6, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04641/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika, zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5558662
Ustanovitelj: Maksimović Pero, izstop

12. 4. 1999; Maksimović Predrag, Mari-
bor, Cesta XIV. divizije 5, vstop 12. 4.
1999, vložek 1,813.800 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maksimović Pero, razrešen 12. 4.
1999; direktor Maksimović Predrag, ime-

novan 12. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-403145
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00078 z dne 20. 5. 1999
pod št. vložka 1/10618/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365053
Firma: TTP PALOMA, turistično in tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TTP PALOMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2214 Sladki vrh, Sladki vrh 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sindikat Paloma Pergam,

Sladki vrh, Sladki vrh 1, vstop 5. 1. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nerad Stanislav, Maribor, Prušnikova
10, imenovan 5. 1. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1999:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
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
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo 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 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; 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; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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
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.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5522 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistiom; 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; 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; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7011 Or-
ganiziranje izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 71402 Dejavnost video-
tek; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pod šifro K 74.14 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403146
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00604 z dne 20. 5. 1999
pod št. vložka 1/10617/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1414747
Firma: DAVČNO-FINANČNI RAZISKO-

VALNI INŠTITUT
Skrajšana firma: DAVČNI INŠTITUT
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Trg svobode 3
Osnovni kapital: 600.000 SIT
Ustanovitelji: Društvo davčni svetovalcev

Slovenije, Ljubljana, Parmova 53, vložek
300.000 SIT, Zavarovalno poslovni inštitut,
d.o.o. s t.d., Maribor, Trg svobode 3, vlo-
žek 100.000 SIT, Wakounig Marian, Dunaj
1140, Avstrija, Heinrich-Collinstrasse 29,
vložek 50.000 SIT, Škof Bojan, Šentilj v
Slovenskih goricah, Šentilj v Slovenskih go-
ricah 76e, vložek 50.000 SIT, Ivanjko Ši-
me, Maribor, Longerjeva 5, vložek 50.000
SIT, Savin Davorin, Maribor, Gosposvetska
cesta 3, vložek 50.000 SIT, vstopili 16. 4.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Simič Ivan, Smlednik, Smlednik 92,
imenovan 16. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; Potočnik Tone, Zgornja Polskava,
Ulica Pohorskega bataljona 45, imenovan
16. 4. 1999, zastopa zavod kot namestnik
direktorja, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 91120 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 92511 Dejavnost knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-403148
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00286 z dne 21. 5. 1999
pri subjektu vpisa VETERINARSKI ZAVOD,
p.o., sedež: Šentiljska cesta 109, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00148/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5149967
Firma: VETERINARSKA BOLNICA

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

govornostjo
Osnovni kapital: 32,640.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Maribor, Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, vložek 3,540.000
SIT, Žugman Milan, Jarenina, Vajgen 6, vlo-
žek 1,040.000 SIT, Arsenovič Aleksander,
Maribor, Prešernova ulica 26, vložek
970.000 SIT, Bandur-Križanec Mojca, Star-
še, Rošnja 14b, vložek 780.000 SIT, Bau-
man Vitomir, Rače, Mariborska cesta 10,
vložek 1,090.000 SIT, Bohinec Jožef, Mari-
bor, Bevkova ulica 3, vložek 280.000 SIT,
Crnkovič Alojz, Maribor, Ulica Roberta Ku-
kovca 23, vložek 1,090.000 SIT, Dougan

Bojan, Maribor, Mladinska ulica 35, vložek
1,040.000 SIT, Ekart Anton, Starše, Starše
85b, vložek 780.000 SIT, Ekart Gorazd, Ma-
ribor, Bevkova ulica 1, vložek 540.000 SIT,
Ekart Jožef, Rače, Ptujska cesta 22, vložek
780.000 SIT, Embreuš Anton, Orehova vas,
Piškova ulica 3 – Hotinja vas, vložek 40.000
SIT, Gaube Boris, Rače, Ptujska cesta 48,
vložek 300.000 SIT, Jarc Dušan, Maribor,
Razlagova ulica 25, vložek 230.000 SIT,
Jarc Svetlana, Maribor, Razlagova 25, vlo-
žek 230.000 SIT, Juričič Zoran, Ruše,
Ruške čete 12, vložek 1,040.000 SIT, Ke-
brič Franjo, Maribor, Borštnikova ulica 37,
vložek 1,090.000 SIT, Krajnc Stanislav, Lo-
vrenc na Pohorju, Delavska pot 26, vložek
1,060.000 SIT, Juričič Jasna, Ruše, Ruške
čete 12, vložek 40.000 SIT, Lešnik Jožef,
Maribor, Ljubljanska 102, vložek 270.000
SIT, Lušicky Marijan, Ruše, Ulica Silve Brez-
nik 1, vložek 240.000 SIT, Marinič Selma,
Orehova vas, Cvetlična ulica 5 – Slivnica,
vložek 40.000 SIT, Oraič Robert, Zgornja
Kungota, Zgornja Kungota 81, vložek
210.000 SIT, Ornik Silvija, Voličina, Selce
31, vložek 210.000 SIT, Paulinič Damjan,
Hoče, Hočko Pohorje 1a, vložek 1,000.000
SIT, Penič Darko, Maribor, Štantetova ulica
16, vložek 200.000 SIT, Planteu Marija, Ma-
ribor, Gregorčičeva ulica 34b, vložek
1,000.000 SIT, Sajko Olga, Kamnica, Cesta
v Rošpoh 22, vložek 210.000 SIT, Simon-
čič Marko, Maribor, Medvedova ulica 7, vlo-
žek 1,140.000 SIT, Slivnjak Alojz, Maribor,
Iztokova 25, vložek 170.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, Ljubljana, Tomšičeva 3, vlo-
žek 9,310.000 SIT, Tišlar Emil, Maribor, Po-
trčeva ulica 8, vložek 260.000 SIT, Vauhnik
Danilo, Maribor, Svenškova 26a, vložek
170.000 SIT, Vogrin Jožef, Voličina, Zgornja
Voličina 87a, vložek 200.000 SIT, Vojtic Ani-
ta, Maribor, Ulica Josipa Priola 14, vložek
170.000 SIT, Vojtic Igor, Maribor, Kmetijska
ulica 3b, vložek 870.000 SIT, Weingerl Sil-
vo, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 71b, vlo-
žek 780.000 SIT, Zalar Ivan, Maribor, Metel-
kova 52, vložek 230.000 SIT – vstopili 26. 1.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Stanislav, razrešen 26. 1.
1999 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1999:
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 15710 Proizvodnja krmil;
15720 Proizvodnja hrane za hišne živali;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi

živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 8520
Veterinarstvo; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 93030 Pogrebna dejavnost.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01500/01943-1999/BJ z dne
22. 2. 1999.

Rg-403150
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00529 z dne 20. 5. 1999
pri subjektu vpisa MAGDA GODEC, druž-
ba za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Mariborska cesta 9, 2352
Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/07486/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5709466
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1999:

02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske stori-
tve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 10300 Pridobivanje šote;
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 14120 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 14130 Pridobivanje skrilavcev;
14220 Pridobivanje gline in kaolina; 14300
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvod-
njo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 15320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15410 Proizvodnja surovega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15520 Proizvodnja slado-
leda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850
Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja
in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja
etilnega alkohola; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
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17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 19100 Strojenje in dodelava usnja;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Pro-
izvodnja obutve; 20200 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin;
21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 21240 Pro-
izvodnja tapet; 21250 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Iz-
dajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 24120 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 24130 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 24150 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 24160 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarnih obliki; 24300
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 24620 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 24630 Proizvodnja
eteričnih olj; 24640 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 24650 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja
umetnih vlaken; 25110 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 25120 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 25130 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26110 Proizvodnja ravnega stekla; 26120
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
26130 Proizvodnja votlega stekla; 26140
Proizvodnja steklenih vlaken; 26150 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 26210 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike;
26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih

elementov iz keramike; 26240 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 26250 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 26260 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 26300 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
26510 Proizvodnja cementa; 26520 Pro-
izvodnja apna; 26530 Proizvodnja mavca;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26650 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa; 26660 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
26700 Obdelava naravnega kamna; 26810
Proizvodnja brusilnih sredstev; 26820 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi;
27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310
Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 27340
Vlečenje žice; 27350 Druga primarna pre-
delava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 27410 Proizvodnja
plemenitih kovin; 27420 Proizvodnja alumi-
nija; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in ko-
sitra; 27440 Proizvodnja bakra; 27450 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 27510 Lit-
je železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lah-
kih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 28300 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalur-
gija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino,
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Prozvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29210 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29310 Proizvodnja traktorjev; 29320 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 29540 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 31500 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610

Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 33500 Proizvodnja ur;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 35410 Proizvod-
nja motornih koles; 35420 Proizvodnja ko-
les; 35430 Proizvodnja vozil za invalide;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36150 Proizvodnja žimnic; 36400 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel
in krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 45120 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
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51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
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; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 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; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240
Trgovina 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 živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 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; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740

Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turistič-
nih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63220 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400 Ogla-
ševanje; 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; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-

nih naprav; 90005 Druge dejavnosti javne
higiene; 92110 Snemanje filmov in videofil-
mov; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Pogrebna dejavnost; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zaseb-
na gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pod šifro G
52.488 se dopiše razen z orožjem in streli-
vom.

Rg-403153
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00528 z dne 18. 5. 1999
pri subjektu vpisa TAFIS, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Partizan-
ska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09124/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5835755
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Boris, Gornja Rad-

gona, Porabska 8, vstop 1. 9. 1997, vlo-
žek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočki Silvo, razrešen 6. 4. 1999;
direktor Golob Boris, Gornja Radgona, Po-
rabska 8, imenovan 6. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 1513 Proizvodnja mesnih izdel-
kov, tudi iz perutninskega mesa; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300 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; 70110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Og-
laševanje:

Dejavnost, izbrisana dne 18 .5. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo,;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva; pod šifro J
67.13 sme družba opravljati samo dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-403154
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00324 z dne 18. 5. 1999
pri subjektu vpisa SAMERS, družba za tr-
govino, storitve, posredništvo, d.o.o., se-
dež: Bezenškova ulica 21, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5577802
Ustanovitelj: Burja Samo, izstop 1. 3.

1999; Burja Ernest, Maribor, Bezenškova
ulica 21, vstop 1. 3. 1999, vložek
1,612.948 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Burja Samo, razrešen 12. 3. 1999;
direktor Burja Ernest, imenovan 12. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403157
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00368 z dne 19. 5. 1999

pri subjektu vpisa BIOMEDIS M.B., trgovi-
na, d.o.o., sedež: Slokanova 12, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10324/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 1226657
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: BIOMEDICA GESELL-

SCHAFT M.B.H., Dunaj 1210, Avstrija, Di-
vischg 4, vstop 12. 11. 1997, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-403158
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00628 z dne 19. 5. 1999
pri subjektu vpisa METALGLASS, trgov-
sko, storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Strigarjeva 33, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09417/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5680956
Sedež: 2000 Maribor, Meljska ce-

sta 83.

Rg-403159
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00197 z dne 12. 5. 1999
pod št. vložka 1/10608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391925
Firma: ADAM ROHE, družba za stori-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica pohor-

skega bataljona 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: A.ROHE, Gesellschaft

m.b.H., A-1230 Wien, Avstrija, Scherban-
gasse 3, vstop 15. 2. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Uran Tomaž, Limbuš, Bezjakova 45,
imenovan 15. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Kancler Leonida, Ma-
ribor, Koroška 105, imenovana 15. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Fruehbauer Gerhard, Kapfenberg
A-8605, Avstrija, Pastalozzistrasse 1, ime-
novan 15. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-

me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51700
Druga trgovina na debelo; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pod šifro K 74.120 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-403160
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00335 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa DOLCE VITA, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Slovenska ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09107/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
družbe, naslova družbenika in zastopnika,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5834767
Sedež: 2000 Maribor, Gorkega 41
Ustanovitelj: Marković Zoran, Maribor,

Pohorska ulica 21, vstop 11. 2. 1994, vlo-
žek 136,722.088,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markovič Zoran, imenovan 11. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih 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; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami.
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Dejavnost, izbrisana dne 13. 5. 1999:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Tročenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami.

Rg-403161
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00209 z dne 12. 5. 1999
pri subjektu vpisa MTT TKANINE, družba
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ulica kraljeviča Marka 19,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10296/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1226495
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ledinek Milan, razrešen 15. 2. 1999;
direktor Jevšnik Sašo, Ljubljana, Ulica Mol-
niške čete 11, imenovan 16. 2. 1999.

Rg-403162
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00393 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa MTT, Tovarna tkanin
Melje, d.d., sedež: Ulica kraljeviča Mar-
ka 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00768/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5040574
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Ledinek Milan, razrešen 1. 2.
1999; predsednik uprave Jevšnik Sašo,
Ljubljana, Ulica Molniške čete 11, imeno-
van 16. 2. 1999, zastopa družbo za čas
3. mesecev; prokurist Zorec Silvo, Maribor,
Koroška 116, imenovan 16. 2. 1999; čla-
nica uprave Flis Renata, razrešena 9. 3.
1999; članica uprave Kozel Silva, razreše-
na 9. 3. 1999; Jurkovič Alenka, razrešena
30. 4. 1995, kot direktorica področja eko-
nomike in financ; Berdič Elvira, razrešena
30. 4. 1995, kot direktorica področja prav-
nih, kadrovskih in splošnih zadev.

Rg-403164
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00273 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa INFOND-ZLAT, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5850690
Osnovni kapital: 33.358,433.000 SIT
Dne 13. 5. 1999 se vpiše sprememba

statuta z dne 26. 1. 1999.

Rg-403166
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00565 z dne 14. 5. 1999
pri subjektu vpisa METALNA-TOVARNA
STROJEV IN KOMPONENT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07513/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5707897
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kenda Anica, razrešena 8. 4.
1999; direktorica Urbajs Ana, Maribor, Gre-
gorčičeva ulica 35, imenovana 8. 4. 1999.

Rg-403167
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00341 z dne 13. 5. 1999
pod št. vložka 1/10609/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392271
Firma: FINKI, podjetniško in poslovno

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska ce-

sta 34
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kirbiš Milan, Maribor, Ptuj-

ska cesta 34, vstop 17 .3. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirbiš Milan, imenovan 17. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 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;
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;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, naki-
ta; 52740 Druga popravila, d.n.; 60240
Cestni tovorni promet; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro
K 74.120 družba ne sme opravljati revizij-
ske dejavnosti; pod šifro K 74.140 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403170
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00502 z dne 13. 5. 1999
pri subjektu vpisa KOLOS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Vosek 38b, 2231
Pernica, pod vložno št. 1/05985/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, družbenikov, dejavnosti, za-
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stopnikov, družbene pogodbe in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5628610
Sedež: 2000 Maribor, Cankarjeva uli-

ca 4
Ustanovitelj: Kompan Andrej, izstop

23. 3. 1999; Kompan Andreja, izstop
23. 3. 1999; Simon Tomaž, Maribor, Can-
karjeva 4, vstop 23. 3. 1999, vložek
1,504.019 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kompan Andrej, razrešen 23. 3.
1999; prokuristka Kompan Andreja, razre-
šena 23. 3. 1999; direktor Simon Tomaž,
imenovan 23. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Simon Jaroslav, Maribor,
Cankarjeva ulica 4, imenovan 23. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1999:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševa-
nje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-403171
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00490 z dne 17. 5. 1999
pri subjektu vpisa FORTIA, ekonomski in-
ženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Kre-
kova 20, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04926/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5576865
Sedež: 2000 Maribor, Maistrova uli-

ca 17.

Rg-403172
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00334 z dne 17. 5. 1999
pod št. vložka 1/10611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404440
Firma: OPREŠNIK & CO., proizvodno,

storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: OPREŠNIK & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Jurovska 9
Ustanovitelji: Oprešnik Bogomir, Lenart

v Slovenskih goricah, Jurovska 9, vstop
22. 11. 1998, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem; Oprešnik Slavko, Le-
nart v Slovenskih goricah, Jurovska 9,
vstop 22. 11. 1998, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; Breznik Mar-
jan, Lenart v Slovenskih goricah, Kidričeva
10, vstop 22. 11. 1998, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem; Turk Sašo,

Jurovski dol, Malna 13, vstop 22. 11.
1998, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Oprešnik Bogomir, imenovan 22. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1999:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna
mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeva-
lic, samopostrežnih restavracij; picerij;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost.

Rg-403173
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00398 z dne 17. 5. 1999
pod št. vložka 1/10610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414780
Firma: NECKERMANN REISEN, pod-

jetje za turizem in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NECKERMANN

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta

23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: N-U-R NECKERMANN

REISEN AKTIENGESELLSCHAFT, 1040
Dunaj, Avstrija, Theresianumgasse 7, vstop
26. 3. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lipa Helmut, 1040 Dunaj, Avstrija,
Theresianumgasse 7, imenovan 26. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1999:
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-403174
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01721 z dne 18. 5. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PARTI-
ZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE,
p.o., sedež: Tinje 1, 2316 Zgornja Ložni-
ca, pod vložno št. 1/00243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v javni vzgojnoizobraževalni zavod, spre-
membo naslova zavoda, imena ustanovite-
lja, dejavnosti, omejitve zastopnika in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5012554
Firma: OSNOVNA ŠOLA PARTIZAN-

SKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2316 Zgornja Ložnica, Veliko

Tinje 29, Veliko Tinje
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
vstop 14. 3. 1963, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Kovačič Ivan, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 1b, razrešen 1. 9. 1998 in po-
novno imenovan za ravnatelja, ki zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1999:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda omejeno subsidiarno do vrednosti
sredstev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-403176
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01714 z dne 18. 5. 1999
pri subjektu vpisa GRATEX, podjetje za
proizvodnjo, gradbeništvo in storitve,
d.o.o., sedež: Strossmayerjeva 26, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5302102
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Skorobrijin Milena in Sko-

robrijin Pajica, oba Maribor, Gosposvetska
15, vstopila 10. 11. 1989, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuteri-
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je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5274 Druga popravila, d.n.;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro G 52.488
se dopiše razen orožja in streliva, pod šifro
K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti, pod šifro K 74.14 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403178
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00471 z dne 10. 5. 1999
pod št. vložka 1/10606/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404415
Firma: ALGRAD KOVAČEVIĆ & CO.,

družba za gradbeništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: ALGRAD KOVAČEVIĆ

& CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Cesta

4. julija 75
Ustanovitelji: Kovačević Aleksandar, Te-

slič – Bosna in Hercegovina, Zagorke Ilič
32, vstop 9. 4. 1999, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem; Mulec Nataša,
Spodnji Duplek, Cesta 4. julija 75, vstop
9. 4. 1999, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kovačević Aleksandar, imenovan
9. 4. 1999, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Mulec Nataša, imenovana 9. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45240 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem.

Rg-403179
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00485 z dne 10. 5. 1999
pri subjektu vpisa PATRING, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Prešernova 1,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05152/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova
ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti, akta
o ustanovitvi in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5597749
Sedež: 2312 Orehova vas, Ulica Mil-

ke Volk 46 – Radizel
Ustanoviteljica: Pirtušek Andreja, Oreho-

va vas, Ulica Milke Volk 46 – Radizel, vstop
13. 3. 1992, vložek 8,063.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pirtušek Andreja, imenovana
13. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;

4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 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; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-403180
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00475 z dne 10. 5. 1999
pri subjektu vpisa GRAMA, export-import,
zastopanje, posredovanje in proizvod-
nja ter notranja trgovina, d.o.o., sedež:
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03755/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478928
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:

2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozi-
la; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja beton-
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skih izdelkov za gradbeništvo; 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; 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;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Prozvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 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; 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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro G 52.488
se dopiše razen z orožjem in strelivom.
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