Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

93

Ljubljana, četrtek

Sodni register

LJUBLJANA
Rg-400130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00096 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ZARJA ELEKTRONIKA, proizvodnja,
montaža, inženiring in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito,
d.o.o., Kamnik, sedež: Polčeva cesta 1,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/13238/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, vložkov, tipa in datuma za zastopnika, članov nadzornega sveta
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5521475
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstop 4. 3. 1999: Baloh
Marjan, Kamnik Podgorje 31, vložek
415.000 SIT, Bizjak Jožica, Mavčiče, Jama 46, vložek 205.000 SIT, Golob Frančišek, Stahovica, Črna 17a, vložek 621.000
SIT, Gorjup Mario, Kamnik, Cankarjeva 36,
vložek 552.000 SIT, Zupančič Božo, Motnik, Motnik 30, vložek 552.000 SIT, Leban Terezija, Stahovica, Županje njive 34,
vložek 621.000 SIT, Ajdovec Cecilija,
Kamnik, Oševek7a, vložek 621.000 SIT,
Hančič Marjan, Kamnik, Cesta treh talcev
14, vložek 621.000 SIT, Jagodic Roman,
Kamnik, Cesta treh talcev 13, vložek
552.000 SIT, Zakotnik Marko, LjubljanaPolje, Pot v mejah 7a, vložek 313.000
SIT, Alpner Igor, Stahovica, Godič 45a,
vložek 484.000 SIT, Šorn Jože, Stahovica, Podiom 2, vložek 484.000 SIT, Škrjanec Janez, Kamnik, Steletova 17, vložek
552.000 SIT, Podgornik Dušan, Kamnik,
Zikova 8, vložek 621.000 SIT, Bekrič Smajo, Kamnik, Ljubljanska 7, vložek 552.000
SIT, Prek Jože, Kamnik, Prvomajska ul. 6,
vložek 484.000 SIT, Sršen Tatjana, Mengeš, Ul. dr. Zajca 12, vložek 214.000 SIT,
Žabkar Janez, Kamnik, Klavčičeva ul. 5,
vložek 620.000 SIT, Levec Marko, Laze v
Tuhinju, Zg. Tuhinj 37, vložek 484.000
SIT, Kern Bojan, Kamnik, Drnovo 12,
Šmarca, vložek 552.000 SIT, Zabret
Franc, Mengeš, Topole 16a, vložek
690.000 SIT, Šavorn Bojan, Domžale, Železniška cesta 2, vložek 484.000 SIT, Burja Igor, Kamnik, Svetčeva pot 6, vložek
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364.000 SIT, Pestotnik Peter, Domžale,
Na Zavrteh 2a, vložek 484.000 SIT, Koželj
Barbka, Stahovica, Kregarjevo 6, vložek
484.000 SIT, Klemen Viljem, Kamnik, Ul.
Toma Brejca 12a, vložek 346.000 SIT,
Rebernik Andrej, Stahovica, Zagorica 1,
vložek 552.000 SIT, Zore Anton, Kamnik,
Žebljarska 15, vložek 690.000 SIT, Rebolj Marko, Kamnik, Vrhpolje 27, vložek
827.000 SIT, Grintal Franc, Komenda, Križ
39, vložek 484.000 SIT, Vrhovnik Vido,
Mengeš, Glavarjeva 5, vložek 621.000
SIT, Osolnik Branko, Stahovica, Kršič 3,
vložek 482.000 SIT, Poljanšek Janez,
Kamnik, Zupančičeva ul. 5, vložek
484.000 SIT, Štritof Franc, Kamnik, Oševek 4a, vložek 552.000 SIT, Sadjak Iztok,
Kamnik, Vrhpolje 167, vložek 484.000
SIT, Carić Ivan, Radomlje, Pelechova 6,
vložek 621.000 SIT, Martinc Vojko, Stahovica, Godič 19, vložek 552.000 SIT,
Kocijan Vesna, Kamnik, Tnjiška 2, vložek
330.000 SIT, Podbelšek Alojz, Motnik, Bela 20, vložek 621.000 SIT, Sušnik Helena,
Kamnik Oševek 8, vložek 551.000 SIT,
Habjan Anton, Domžale, Masarykova 16,
vložek 398.000 – vstopili 3. 1. 1996, in
INFOND ZLAT, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Maribor, Trg svobode 6, vložil 11,061.000 SIT, vstopil 9. 10.
199, ter Kocijančič Smiljana, Kamnik, Ulica Veljka Rožiča 14, vložek 140.000 SIT,
Radej Roman, Kamnik Streliška 19b, vložek 140.000 SIT, Trbovšek Saša, Kamnik,
Cesta dr. Zajca 18, vložek 140.000 SIT,
vstopili 10. 12. 1998 – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kern Bojan, razrešen 11. 12. 1998
kot direktor – začasna uprava in imenovan
za direktorja.
Člani nadzornega sveta: Carič Ivo, Zabret Franc, Leban Terezija, Bekrič Smajo in
Žabkar Janez, vsi izstopili 10. 12. 1998 ter
Potočnik Robert, Žabkar Janez in Martinc
Vojko, vstopili 10. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1999:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 7470 Čiščenje stavb.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 12. 1998.
Rg-400141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00551 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Krško, Krško, Trg Matije Gubca 3, sedež: Trg Matije Gubca 3,

Leto IX

8270 Krško, pod vložno št. 1/10687/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5063345005
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Krško.
Rg-400173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07085 z dne 18. 3. 1999 pod št. vložka 1/31671/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1353764
Firma: ZAVOD EXODOS, Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana
Skrajšana firma: ZAVOD EXODOS
LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Metelkova 6
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelji: Toporišič Tomaž, Ljubljana, Šarhova ul. 18, vložek 10.000 SIT, Jež
Jedert, Ljubljana, Velikovška ul. 3, vložek
10.000 SIT, Zavolovšek Nataša, Ljubljana,
Nanoška ulica 36, vložek 10.000 SIT, Šušteršič Miran, Ljubljana, Poljanska cesta 16,
vložek 10.000 SIT, Pavlič Jana, Ljubljana,
Poklukarjeva ulica 54, vložek 10.000 SIT
vstopili 15. 11. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Toporišič Tomaž, imenovan 15. 11.
1998, zastopa zavod kot v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
71402 Dejavnost videotek; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 91120 Dejavnost strokovnih
združenj; 91330 Dejavnost drugih organi-
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zacij, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov.
Rg-400186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00243 z dne 22. 2. 1999 pod št. vložka 1/31576/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363581
Firma: LOOK – LOOK, optika, d.o.o.
Skrajšana firma: LOOK – LOOK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška ulica 46
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zakovšek Sabina, Ljubljana, Rašiška ulica 1, vstop 12. 1. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zakovšek Sabina, imenovan 12. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

izvodnja strojev za druge posebne namene; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z

obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Dejavnost restavracij in gostiln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
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ga materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-

na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
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in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-400215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00425 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GRUDA, export-import, mednarodna družba za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje, d.d., sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14518/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5198348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sulič Dominik, Šmarje-Sap, Murnova
c. 7, razrešen 17. 12. 1998 ter 18. 12.
1998 ponovno imenovan za direktorja.
Rg-400229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00338 z dne 17. 2. 1999 pod št. vložka 1/31566/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363778
Firma: UNIVERSAL TRADE trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: UNIVERSAL TRADE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Ahuja Kamal, Dunaj, Kasgrabengasse 7, vstop 20. 11. 1998, vložek 924.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ahuja Todorović Renata in Ahuja Nandi, oba Dunaj, Kasgrabengasse 7, vstopila
20. 11. 1998, vložila po 588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ahuja Kamal, imenovan 20. 11.
1998, prokuristka Heric Margareta, Ljubljana, Linhartova cesta 5, imenovana 20. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

Rg-400552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00577 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KIK, Kemijska industrija Kamnik,
d.d., sedež: Fužine 9, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/00806/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5043247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Cerar Matija Bogdan, dipl.
ing., razrešen 29. 1. 1999; zastopnik Smole Marko, dipl. oec., Ljubljana-Šiška, Lamutova 16, imenovan 29. 1. 1999, zastopa
družbo kot v.d. generalnega direktorja brez
omejitev.
Rg-400578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07066 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GU – JAN, Komunalne in organizacijske storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Nadgoriška 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23560/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljev, zastopnika, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5775469
Firma: JEŽIČANKA, nepremičninska
agencija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JEŽIČANKA, d.o.o.,
Ljubljana
Ustanoviteljica: Gubanc Irena, Koper,
Vrtna ulica 10, vstop 9. 12. 1998, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gubanc Janez, izstop 9. 12. 1998.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gubanc Janez, razrešen 31. 12.
1998; direktorica Gubanc Irena, imenovana 1. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-400588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00709 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TISKARNA TONE TOMŠIČ, Podjetje za tisk, vezavo in propagando, d.d.,
sedež: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5033276
Sprememba statuta z dne 27. 8. 1998.
Rg-400607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04709 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa K-ANDI, Podjetje za nabavo in prodajo blaga na veliko in malo, d.o.o., Hribarjeva 11, Cerknica, sedež: Hribarjeva
11, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/04053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5312086
Skrajšana firma: K-ANDI, d.o.o., Cerknica
Ustanovitelja: Kraševec Anton, izstop
16. 7. 1998; Kraševec Dragica, izstop
16. 7. 1998; Kraševec Iztok, Ljubljana, Lamutova ulica 2, vstop 30. 1. 1990, vložek
752.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bavdek Nina, Cerknica, Videm 1, vstop
30. 1. 1990, vložek 752.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kraševec Anton, razrešen 16. 7.
1998; direktor Kraševec Iztok, imenovan
16. 7. 1998; zastopnica Bavdek Nina, imenovana 16. 7. 1998, zastopa družbo kot
namestnica direktorja.
Rg-400608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04710 z dne 25. 2. 1999 pod št. vložka 1/04053/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:
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Matična št.: 5312086003
Firma: K-ANDI, podjetje za nabavo in
prodajo blaga na veliko in malo, d.o.o.,
Podružnica BUTIK “NINA”
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta
4. maja 4 4
Ustanovitelj: K-ANDI, podjetje za nabavo
in prodajo blaga na veliko in malo, d.o.o.,
Cerknica, Hribarjeva 11, vstop 16. 7. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bavdek Nina, Cerknica, Videm 1,
imenovana 16. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1999:
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-400609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04711 z dne 25. 2. 1999 pod št. vložka 1/04053/02 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:
Matična št.: 5312086002
Firma: K-ANDI, podjetje za nabavo in
prodajo blaga na veliko in malo, d.o.o.,
Podružnica WAGON PUB
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova 4
Ustanovitelj: K-ANDI, podjetje za nabavo
in prodajo blaga na veliko in malo, d.o.o.,
Cerknica, Hribarjeva 11, vstop 16. 7. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kraševec Iztok, Ljubljana, Lamutova
ulica 2, imenovan 16. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1999:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.
Rg-400710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07227 z dne 21. 1. 1999 pod št. vložka 1/31478/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1353977
Firma: KARAMELA & ROJC CO., družba za trgovino in gostinstvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KARAMELA & ROJC
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 13. junija 16b
Ustanovitelja: Rojc Borut in Rojc Mateja,
oba Ljubljana, Cesta 13. junija 16b, vstopila 10. 12. 1998, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rojc Borut, imenovan 10. 12. 1998;
zastopnica Rojc Mateja, imenovana 10. 12.
1998, zastopa družbo kot pomočnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1999:
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3350 Proizvodnja ur; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
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tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-

skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-

Rg-400753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00644 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa NEKTAR, Podjetje za proizvodnjo
pijač, d.o.o., Ljubljana, Zeljarska 1, sedež: Zeljarska 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in spremembo priimka družbenice s temile podatki:
Matična št.: 5592607
Firma: NEKTAR, Podjetje za proizvodnjo pijač, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 3
Osnovni kapital: 100,714.362,10 SIT
Ustanoviteljica: Božič Lučka, Ljubljana,
Levstikova 16, vstop 5. 2. 1992, vložek
100,714.362,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Božič Lučka, imenovana 5. 2.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
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izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 9. 1998.
Rg-400776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00259 z dne 17. 2. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO BO-BO, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Babnik 36, sedež: Ulica bratov Bab-
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nik 36, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12925/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, imena ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5507901
Ustanovitelja: Bassin Desa, Ljubljana, Ul.
bratov Babnik 36, vstop 21. 6. 1991, vložek 2,674.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bassin Desa, imenovana 21. 6.
1991, zstopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev.
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55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204

Rg-400785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05976 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TILIA, Podjetje za prodajo knjig,
d.o.o., Ljubljana, sedež; Spodnje Pirniče
25, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/02379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, deleža, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5293928
Firma: ZALOŽBA WIESER, d.o.o.
Skrajšana firma: WIESER, d.o.o.
Ustanovitelj: Štraus Miroslav, izstop 2. 9.
1998; Terdič Frančišek, izstop 2. 9. 1998;
Wieser Alois, Celovec, Koschatstrasse 7/5,
vstop 2. 9. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Terdič Frančišek, razrešen 2. 9.
1998; zastopnik Štraus Miroslav, razrešen
2. 9. 1998 kot pomočnik direktorja; direktor
Wieser Alois, imenovan 2. 9. 1998; prokurist Terdič Jožef, Medvode, Spodnje Pirniče 25, imenovan 2. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-

Rg-400808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07260 z dne 22. 2. 1999 pod št. vložka 1/31577/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358596
Firma: FURI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FURI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Lobodova ulica 19
Osnovni kapital: 3,324.000 SIT
Ustanoviteljica: Jelenec Ana Marija, Trzin, Lobodova ulica 19, vstop 30. 11. 1998,
vložek 3,324.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jelenec Ana Marija, imenovana
30. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
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Rg-400816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00212 z dne 15. 2. 1999 pod št. vložka 1/31553/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363549
Firma: MOBILIFT, izposoja, trgovina
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MOBILIFT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Polanškova 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Snoj Robert in Snoj Marko, oba Medvode, Žlebe 3g, vstopila 12.
1.1 999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Snoj Robert, imenovan 12. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Snoj
Marko, imenovan 12. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1999:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Prozvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
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3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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 rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,

radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkronimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
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74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje

Rg-400880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00479 z dne 11. 12. 1998 pri subjektu vpisa PALESTE, Podjetje za trgovino
in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Viška 4a,
sedež: Viška 4a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18663/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5840457
Ustanovitelj: Šter Damjan, izstop 23. 12.
1997; Zupanec Marko, Portorož, Obala
118, vstop 23. 12. 1997, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost:ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šter Damjan, razrešen 23. 12. 1997;
direktor Zupanec Marko, imenovan 23. 12.
1997.
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in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparato; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelovin podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, interantov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;

Rg-400847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00994 z dne 5. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VITALEX, Podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kogovškova ulica 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5808561
Osnovni kapital: 74,457.215 SIT
Ustanovitelji: LITIJSKA MESARIJA, d.d.,
Šmartno pri Litiji, Slatna 1, vložek 600.000
SIT, PHARMACO, d.o.o., Markovci pri Ptuju, Bukovci 127, vložek 800.000 SIT,
FORS, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Šmartinska 130, vložek 1,200.000 SIT, EDIL,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Igriška 3, vložek 600.000 SIT, LESPAL, d.o.o., Količevo, Domžale, Papirniška 1, Količevo, vložek 2,000.000 SIT, PANTRANS LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, vložek
7,000.000 SIT, BIROCOM, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64, vložek 800.000 SIT, EMONA MAXIMARKET, d.d., Ljubljana, Trg republike 1, vložek 41,000.000 SIT, VITALEX
INTERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Kogovškova 6, vložek 18,957.215 SIT,
vstopili 16. 12. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1998.
Rg-400879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00478 z dne 11. 12. 1998 pri subjektu vpisa AVTO PALESTE, Trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Viška 4a, sedež: Viška 4a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28863/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5911052
Ustanovitelj: Šter Damjan, izstop 23. 12.
1997; Zupanec Marko, Portorož, Obala
118, vstop 23. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šter Damjan, razrešen 23. 12.
1997 kot poslovodja; direktor Zupanec Marko, imenovan 23. 12. 1997.

Rg-400884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03754 z dne 11. 12. 1998 pri subjektu vpisa MEDPROTECT, Podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 43, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, naslova družbenika in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5360056
Osnovni kapital: 5,353.800 SIT
Ustanovitelj: Bunta Dejan, Ljubljana, Švabičeva 5, vstop 21. 3. 1990, vložek
4,985.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bunta Dejan, imenovan 21. 3.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1998:
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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1998.
Rg-400913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06502 z dne 18. 12. 1998 pod št. vložka 1/31367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1339494
Firma: GLOBACOM, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GLOBACOM, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hirsch Viljem, Ljubljana, Vrhovci, C. XII 11a, vstop 30. 10. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hirsch Viljem, imenovan 30. 10.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-400920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02187 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SET COMP, posredovanje, uvoz in
izvoz, d.o.o., sedež: Šalka vas 116, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/26853/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5914353
Firma: SETT COMPANY, trgovina, posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Kočeve
Skrajšana firma: SETT COMPANY,
d.o.o., Kočevje
Ustanovitelj: Žagar Miran, izstop 6. 4.
1998; Žagar Tomaž, Kočevje, Trata XIV/19,
vstop 6. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žagar Miran, razrešen 6. 4. 1998;
direktor Žagar Tomaž, imenovan 6. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 5. 1. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1999:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 4. 1998.
Rg-400931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06679 z dne 28. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MOET, Vrtnarsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Bistriška 10, 1235 Preserje pri Radomljah, pod vložno št. 1/09090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5438837
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Brodar Robert, izstop
18. 11. 1998; Brodar Janez, Preserje pri
Radomljah, Bistriška ulica 10, vstop 23. 8.
1990, vložek 1,760.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; MOET, d.o.o., Preserje pri
Radomljah, Bistriška 10, vstop 18. 11.
1998, vložek 440.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1998.
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vpisa VITALEX INTERNATIONAL, trgovina, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kogovškova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5673895
Ustanovitelja: Vrhunc Andrej, Ljubljana,
Reška ulica 29, vstop 24. 10. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radilović Sašo, Ljubljana, Trubarjeva cesta
23a, vstop 25. 11. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

na, Petrovičeva 15, vstopila 10. 7. 1997,
vložila po 309.250 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Skok Viljem, razrešen 30. 6. 1998;
direktor Gregorič Žiga, imenovan 1. 7.
1998.
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Rg-400934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07178 z dne 11. 1. 1999 pod št. vložka 1/31445/00 vpisalo v sodni register tega sodiča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matina št.: 1358499
Firma: JUST ROM, zastopanje, računovodske in knjigovodske storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: JUST ROM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1233 Dob, Žeje 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rom Janez, Dob pri Domžalah, Žeje 35, vložek 630.000 SIT, Rom
Urška, Dob pri Domžalah, Žeje 35, vložek
420.000 SIT, Rom Silva, Dob pri Domžalah, Žeje 35, vložek 630.000 SIT, Rom
Tina, Dob pri Domžalah, Žeje 35, vložek
420.000 SIT, vstopili 14. 12. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rom Tina, imenovana 14. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Pri dejavnosti pod šifro 74.60 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje se lahko opravlja samo “varovanje”.
Rg-400941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00011 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu

Rg-400942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00012 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa VITALEX INTERNATIONAL, trgovina, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kogovškova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5673895
Ustanovitelj: Vrhunc Andrej, izstop 6. 4.
1998; Radilović Sašo, Ljubljana, Trubarjeva cesta 23a, vstop 25. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-400943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00013 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa VITALEX INTERNATIONAL, trgovina, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kogovškova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deleža in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5673895
Ustanovitelja: Radilović Sašo, Ljubljana,
Trubarjeva cesta 23a, vstop 25. 11. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrhunc Andrej, Ljubljana, Žaucerjeva 2, vstop 8. 9. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Radilović Sašo, razrešen 8. 9. 1998;
prokurist Vrhunc Andrej, Ljubljana, Reška
ulica 29, razrešen 8. 9. 1998 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1998.
Rg-401459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05078 z dne 1. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SAMBOX, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28050/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5868122
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
134b
Ustanovitelji: Bevk Vesna, Ljubljana, Petrovičeva 15, vstop 1. 1. 1996, vložek
648.307 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorič Žiga in Gregorič Tina, oba Ljublja-

Rg-401461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00355 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KAMELEON, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Šarhova 28, Ljubljana,
sedež: Šarhova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, deležev, osnovnega kapitala, naslova
ustanovitelja in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5350549
Firma: KAMELEON, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMELEON, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Penca Jernej, Ljubljana,
Vodovodna 30, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,949.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Penca-Habjan Vanja, Ljubljana, Vodovodna
30, vstop 21. 12. 1989, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Penca Jernej, imenovan 21. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1999:
24120 Proizvodnja barvil in pigmentov;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51700 Druga trgovina na debelo; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1999.
Rg-401480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00966 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MILOMI, podjetje za trgovino in
osebne storitve, Pot na Malence 6, Borovnica, d.o.o., sedež: Pot na Malence 6,
1353 Borovnica, pod vložno št.
1/17973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5625084
Firma: ATEGO, posredovanje in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ATEGO, d.o.o.
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Ulica
6. junija 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Milosavljević Mile, izstop
23. 2. 1999; Čebular Marko, Ivančna Gorica, Ulica 6. junija 13, vstop 23. 2. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Milosavljević Mile, razrešen 23. 2.
1999; direktor Čebular Marko, imenovan
23. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
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nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava

hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9000 Odstranjevanje odpadkov
in odplak; druge dejavnosti javne higiene;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-401493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00848 z dne 2. 3. 1999 pod št. vložka
1/31616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381105
Firma: HEMALAB, družba za trgovino
in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HEMALAB, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Samova 11a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hrovatin Kralj Jana, Ljubljana, Samova 11a, vstop 22. 2. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hrovatin Kralj Jana, imenovana
22. 2. 1999.
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Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja gospodinjstev
turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v

drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60230 Drug kopenski potniški promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih programov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1999:
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo založništvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610

Rg-401620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06580 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa OSTRŽEK, d.o.o., trgovina in gostinstvo, Ponikve 61, Videm-Dobrepolje,
sedež: Ponikve 61, 1312 Videm-Dobrepolje, pod vložno št. 1/09419/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšano firmo ter spremembo osnovnega kapitala in deleža s temile
podatki:
Matična št.: 5438454
Firma: OSTRŽEK, Družba za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Ponikve 61, VidemDobrepolje
Skrajšana firma: OSTREŽEK, d.o.o., Videm-Dobrepolje
Osnovni kapital: 1,623.048,40 SIT
Ustanovitelji: Škulj Karel, Videm-Dobrepolje, Ponikve 61, vstop 2. 11. 1990, vložek 1,623.048,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-401624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07303 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
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vpisa MAD HUA TRADE, družba za trgovino, gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Draga 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28503/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5966710
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska
105
Ustanovitelja: Ye Aiwa, LR Kitajska, Hechengzhen Yuanhouxiang 14, vstop 1. 10.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zhang Suie, LR Kitajska, Hechengzhen Yuanhouxiang 14, vstop 1. 10.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Mehle Tomaž, razrešen 17. 11.
1998; prokurist Hašić Mirsad, Ljubljana,
Drabosnjakova ulica 9, imenovan 17. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 11. 1998.
Rg-401628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00147 z dne 4. 3. 1999 pod št. vložka
1/31635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363395
Firma: MID GARAŽE, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana fmirma: MID GARAŽE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratislavska 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ANTEILSVERWALTUNGS
GMBH, Celovec, Avstrija, Lidmanskygasse
19, vstop 22. 12. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Grumet Bernhard, Maria Saal, Avstrija, Am Sonnenhang 15, imenovan 22. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Herzog Robert, Kamnik, Ljubljanska
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cesta 24c, imenovan 22. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7415 Dejavnost holdingov.
Rg-401629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00171 z dne 1. 3. 1999 pod št. vložka
1/31612/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363425
Firma: DOLENC & PARTNER CONSULTING,
Podjetniško
svetovanje,
d.n.o., Ljubljana
Skrajana firma: DOLENC & PARTNER
CONSULTING, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelja: Dolenc Drago, Ljubljana,
Vojkova cesta 48, vstop 4. 1. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Rkman Miro, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
12, vstop 4. 1. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Dolenc Drago, imenovan 4. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Rkman Miro, imenovan 4. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-401630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00201 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PIA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 91, sedež: Ljubljanska 91, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/06163/00 vpsialo v sodni register tega sodišča spremembo naslova,
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5356580
Firma: PIA, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Domžale, Mlinska cesta 12

Sedež: 1230 Domžale, Mlinska cesta 12
Ustanovitelj: Brinšek Bojana, izstop 6. 1.
1999; Muradbašič Hasan, izstop 6. 1.
1999; Marinšek Borut, izstop 6. 1. 1999;
Todorović Zoran, Domžale, Mlinska cesta
12, vstop 6. 1. 1999, vložek 1,507.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Brinšek Bojana, razrešena 8. 3.
1999; direktor Marinšek Borut, razrešen
8. 3. 1999; direktor Muradbašič Hasan,
razrešen 8. 3. 1999; direktor Todorović Zoran, imenovan 8. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-401647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00893 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa A – TEMPO, avtomobilske storitve,
d.o.o., Stari trg 5, Višnja Gora, sedež:
Stari trg 5, 1294 Višnja Gora, pod vložno
št. 1/20921/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanovitelja, deleža, zastopnika, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5726549
Osnovni kapital: 7,445.887,10 SIT
Ustanovitelji: Javornik Tomaž, Višnja Gora, Stari trg 5a, vstop 2. 12. 1992, vložek
3,772.943,55 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javornik Simona, Višnja Gora, Stari
trg 5a, vstop 1. 3. 1999, vložek
3,722.943,55 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Javornik Simona, imenovana 1. 3.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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kih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-

me za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3520 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
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2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin (zunaj ECSC); 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lah-
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pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih paratov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
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domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnsot dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni

razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Umetniško ustvarjanje in
poustavarjanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 3. 1999.
Rg-401648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00904 z dne 4. 3. 1999 pod št. vložka
1/31633/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1381229
Firma: P.A.B., AJKIĆ, k.d., družba za
gostinske storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: P.A.B., AJKIĆ, k.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101
Ustanovitelji: Ajkić Jasmin, Ljubljana,
Jakčeva ulica 29, vstop 22. 2. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Beganović Zlatko, Ljubljana, Prištinska ulica 4, vstop 22. 2. 1999, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pejašinović Roman, Ljubljana, Jakčeva ulica 31, vstop 22. 2. 1999, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ajkić Jasmin, imenovan 22. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
28511 Prekrivanje kovin skovino; 28512
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sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5879345
Ustanovitelja: Žagar Ana, izstop 16. 9.
1998; Žagar Anton, Mlaka pri Kranju, Zagrajškova ulica 7, vstop 16. 9. 1998, vložek 14,971.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peric Milan, Ljubljana, Vrhovci, C.
XXVI/2, vstop 16. 9. 1998, vložek
1,663.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Žagar Anton, razrešen 16. 9. 1998
in imenovan za direktorja; direktor Križnar
Andi, razrešen 16. 9. 1998.

ustanovitelja, zastopnika in naziva s temile
podatki:
Matična št.: 5996767
Ustanovitelj: Mitrovič Tomislav, izstop
11. 3. 1999; S.C.S., CAZENAVE & CIE,
INTERNATIONAL CONCEPT DEVELOPMENT, Monako, 7 rue du Gabian, Bloc C
8, vstop 11. 3. 1999, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mitrovič Tomislav, Ljubljana, Vošnjakova 4a, razrešen 11. 3. 1999 in imenovan
za prokurista; direktor Cazenave Philippe
Edmond Marie, Beausoleil, 47 Avenuel de
Villaine, imenovan 11. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
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Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-401697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06177 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HIDROSTIK, Podjetje za trgovino
na debelo in drobno, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Pod Hruško 2, sedež: Pod
Hruško 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5620783
Ustanoviteljica: Dolinar Alojzij Andrej, izstop 7. 10. 1998; Dolinar Barbara, Ljubljana, Pod Hruško 2, vstop 7. 10. 1998, vložek 2,167.480 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolinar Alojzij Andrej, razrešen 7. 10.
1998; direktorica Dolinar Barbara, imenovana 7. 10. 1998.

Rg-401664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06019 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa STATECH – STANOJEVIĆ & CO.,
projektiranje, inženiring, svetovanje, zastopstva in trgovina, d.n.o., sedež: Ulica
bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30980/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1305476
Sedež: 1000 Ljubljana, Rakovniška 6
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 10. 1998.

Rg-401706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00969 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA MERCATOR, d.d.,
Ljubljana, sedež: Ciril Metodov trg 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12902/00 vpisalo v sodni register tega
sodiča spremembo firme, uskladitev dejavnosti, člane nadzornega sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5503736
Firma: KREKOVA ZAVAROVALNICA,
d.d.
Člani nadzornega sveta: Mlakar Kukovič
Roza, Kmetec Ana in Kuštrin Urška, vse
vstopile 17. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
66010 Življenjsko zavarovanje; 66030 Druga zavarovanja, razen življenjskega; 67200
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74110 Pravno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba statuta z dne 17. 2. 1999.

Rg-401682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05371 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA FLEXMATIC, inženiring za
fleksibilno avtomatizacijo, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25998/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-401781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01310 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KESTLER, podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje, d.o.o., sedež:
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28762/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

Rg-401782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01311 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TOMARK, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska c.
184, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, zastopnika, naziva in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5918316
Ustanovitelj: Mitrovič Tomislav, izstop
11. 3. 1999; S.C.S., CAZENAVE & CIE,
INTERNATIONAL CONCEPT DEVELOPMENT, Monako, 7 rue de Gabian, bloc C 8,
vstop 11. 3. 1999, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, poobblaščeni za zastopanje: direktor Mitrovič Tomislav, Ljubljana, Vošnjakova 4a, razrešen 11. 3. 1999 in imenovan
za prokurista; direktor Cazenave Philippe
Edmond Marie, Beausoleil, 47 Avenue de
Villaine, imenovan 11. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 3. 1999.
Rg-401807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00714 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AKVAREL, trgovanje s slikarskimi
materiali in umetninami, d.o.o., Radomlje, sedež: Homec VII/20, 1235 Radomlje, pod vložno št. 1/15137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, zastopnika in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5587301
Firma: AKVAREL, družba za trgovino
in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AKVAREL, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kogovškova 16
Osnovni kapital: 2,100.815 SIT
Ustanovitelj: Vake Dominik, Trzin, Mlakarjeva 73, vstop 10. 1. 1992, vložek
2,100.815 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Vake Nancy, Trzin, Mlakarjeva 73,
imenovana 9. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
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mi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 2. 1999.
Rg-401820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00755 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa BODIKA, podjetje za konzulting,
marketing, trgovino na drobno in debelo, proizvodnjo agrokultur, izdelavo pripadajoče embalaže, d.o.o., Novi dom
33a, Trbovlje, sedež: Novi dom 33a,
1420
Trbovlje,
pod
vložno
št.
1/19739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov, družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5668778
Firma: J.U.I.C.E., proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: J.U.I.C.E., d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
cesta 10
Ustanovitelji: Šanc Sandi, izstop 12. 2.
1999: Šanc Vanja, izstop 12. 2. 1999; Terglav Zoran, Ljubljana, Smrtnikova ulica 5,
vstop 12. 2. 1999, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pelko Robert,
Ljubljana, Scopolijeva ulica 15, vstop 12. 2.
1999, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lavrenčič Borut, Domžale,
Pot na Pridavko 8, vstop 12. 2. 1999, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šanc Sandi, razrešen 12. 2. 1999;
direktor Terglav Zoran, imenovan 12. 2.
1999; direktor Pelko Robert, imenovan
12. 2. 1999; direktor Lavrenčič Borut, imenovan 12. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
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Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-

gih usnjenih izdelkov; 5272 Poprvilo elektirčnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja vse, razen dejavnosti skladov; pod
šifro 74.12 družba opravlja ve, razen revizijske dejavnosti; pod šifro 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 2. 1999.
Rg-401824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00310 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa B&B, BAKARIČ IN OSTALI, Podjetje
za poslovne storitve, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 76, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31144/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 1319272
Ustanoviteljica: Bunc Rudi, izstop
18. 12. 1998; Bunc Irma, Ljubljana, Slovenska 55, vstop 18. 12. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Bunc Irma, imenovana 18. 12.
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živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno

s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.
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1998; družbenik Bunc Rudi, razrešen
18. 12. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1998.
Rg-401866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00505 z dne 17. 3. 1999 pod št. vložka 1/31679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380567
Firma: HWA LIAN, družba za storitveno in trgovinsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: HWA LIAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno dogovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gameljska 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Zhao Yuemei, Zhejiang, vstop 11. 1. 1999, vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ye Yongli, Zhejiang, vstop 11. 1. 1999, vložek 630.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ye Duoli,
Zhejiang, vstop 11. 1. 1999, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zhao Yuemei, imenovan 11. 1.
1999; zastopnik Ye Yongli, imenovan 11. 1.
1999; zastopnik Ye Duoli, imenovan 11. 1.
1999; prokurist Slapar Silvo, Cerklje na Gorenjskem, Lahovče 72, imenovan 11. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z

Rg-401926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06519 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa COMWARE, Računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02430/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5293499
Ustanovitelji: Kejžar Tine, Kos Anton,
Okorn Jernej, Šetina Simon, Trplan Andrej,
izstopili 10. 11. 1998; Kobal Lepold, Grosuplje, Seliškarjeva 26, vstop 22. 3. 1995,
vložek 5,864.616 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Konjar Franček, Ljubljana Šmartno, Grobeljca 29, vstop 22. 3. 1995, vložek 2,120.861,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos Andreja, Komenda, Jezerškova 18, vstop 22. 3. 1995, vložek
5,864.616 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-401927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06557 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa EUROTEKSTIL, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
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Nove Fužine 43, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5631939
Firma: EUROTEKSTIL, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTEKSTIL, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Hrastovec 30.
Rg-401944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00783 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa T.R.B., svetovanje, d.o.o., Parmova
53, Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26678/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5896118
Firma: IC CONSULENTEN, svetovanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: IC CONSULENTEN,
d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11.
Rg-401946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01229 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ERMA CONSULT, finančno-računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti,
spremembo zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5936420
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ernestl Alojz, Ljubljana, Na jami 1,
imenovan 25. 8. 1997; direktor Ernestl
Aleš, Ljubljana, Na jami 1, imenovan 25. 8.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
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surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina

na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kamov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 3. 1999.
Rg-402537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01600 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa AC LEASING, finančni zakup,
d.o.o., sedež: Baragova ulica 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in
osnovnega kapitala, člane nadzornega sveta in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5952310
Firma: DEBIS AC LEASING, finančni
zakup, d.o.o.
Skrajšana firma: debis AC Leasing,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: AUTOCOMMERCE, zunanja in notranja trgovina, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Baragova 5, vstopil 1. 6.
1996, vložil 1,008.000 SIT, in DEBIS FINANZDIENSTLEISTUNGS GMBH, Stuttgart, Epplestrasse 225, vstopil 25. 3.
1999, vložil 1,092.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.
Člani nadzornega sveta: Kiefer W. Heinz,
Mihatovič Vera in Jonscher Erich, vstopili
25. 3. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1999.
Rg-402538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00794 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SONCE, podjetje za svetovanje in
inženiring, d.o.o., sedež: Mestni trg 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01947/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5273986
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Brataševec Jelka, Ljubljana, Zelena pot 20, razrešena in ponovno imenovana 11. 12. 1998.
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nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1998.

Rg-402544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00970 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TOBAČNA GROSIST, d.o.o., Tobačna ulica 5, Ljubljana, sedež: Tobačna
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5462959
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Dolgoš Zdenka, razrešena 1. 3.
1999; direktorja Herzog Reinhard, A-8010
Graz, Avstrija, Hans-Dolf-Weg 5, in Mavsar
Borut, Kranj, Kališka 3, imenovana 1. 3.
1999.
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Rg-402540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06983 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VARSTAL, Podjetje za izvajanje instalacijskih del, inženiring in trženje,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76, sedež:
Ljubljanska 76, 1230 Domžale, pod vložno št. 1/13244/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5529379
Firma: VARSTAL, inštalacije, gradbeništvo, inženiring in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: VARSTAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ložar Janez, Dol pri Ljubljani, Videm 36, in Vratarič Stjepan, Ljubljana, Pot na Fužine 31, vstopila 4. 6. 1991,
vložila po 1,125.000 SIT, ter VARSTAL, inštalacije, gradbeništvo, inženiring in trženje,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76, vstopil
25. 11. 1998, vložil 250.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana 19. 4. 1999: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-

Rg-402541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00746 z dne 19. 4 1999 pri subjektu
vpisa ARKADA TRI, Pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Celovška 91,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5935407
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Narat Matej, razrešen 19. 1. 1999;
direktor Ručigaj Andrej, Piran, Gregorčičeva ulica 66, imenovan 19. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01281 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GENERALI SKB, Zavarovalnica,
d.d., Ljubljana, sedež: Kržičeva ulica 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5186684
Osnovni kapital: 1.454,192.185 SIT
Sprememba statuta z dne 25. 2. 1999.

Rg-402545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00955 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TOVARNA POHIŠTVA TRBOVLJE,
Družba za proizvodnjo pohištva, d.d., Trbovlje, Savinjska c. 31, 1420 Trbovlje,
sedež: Savinjska cesta 31, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/01024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5006406
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Spolenak Jože, razrešen 1. 3. 1999;
direktor Holešek Jože, Trbovlje, Gimnazijska cesta 15d, imenovan 1. 3. 1999.
Rg-402547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00933 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KOVINAR, Podjetje storitvenih obrti, d.d., Kočevje, sedež: Reška c. 23,
1330
Kočevje,
pod
vložno
št.
1/00683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5066905
Član nadzornega sveta: Švegelj Jože,
vstopil 26. 1. 1999.
Rg-402548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00786 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa AMMA-LEASING, družba za opravljanje leasinga in ostalih poslov v blagovnem prometu, d.o.o., sedež: Celovška c. 180, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17412/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnic s temile podatki:
Matična št.: 5605628
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Berčič Zvonka, razrešena 31. 1.
1999; direktorica Komac Kopač Miranda,
Izola, Ulica proletarskih brigad 6, ki od 1. 2.
1999 zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07186 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DATALAB, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 21c, sedež:
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, pod vložno
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št. 1/18517/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in naslova
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5633087
Firma: DATALAB, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Ob železnici 18
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob železnici 18.
Rg-402552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18298 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa STIGMA, varovanje premoženja, zastopstva in trgovina, d.o.o., Podlimbarskega 47c, Ljubljana, sedež: Podlimbarskega 47c, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07157/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5375681
Osnovni kapital: 1,501.570 SIT
Ustanovitelj: Vugrin Nevijo, Ljubljana,
Podlimbarskega 47c, vstopil 19. 5. 1990,
vložil 1,501.570 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18229 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa JEAP, d.o.o., proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, sedež: Rusjanov
trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, datumov vstopa ustanoviteljic in zastopnic ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5808430
Firma: JEAP – ŠKRABAR, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, k.d.
Skrajšana firma: JEAP – ŠKRABAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanoviteljici: Škrabar Katja, ki odgovarja s svojim premoženjem in Škrabar Marjanca, ki je vložila 4.000 SIT in ne odgovarja, obe iz Ljubljane, Rusjanov trg 4, izstopili iz d.o.o. in vstopili v k.d. 20. 4. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Škrabar Marjanca, razrešena
26. 12. 1994; Škrabar Katja, razrešena
26. 12. 1994 kot direktorica in imenovana
za zastopnico, ki zastopa družbo kot komplementarka brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
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nih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnsot
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;

s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-402556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06987 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LE MARC, podjetje za trgovino, zastopanje in posredovanje, d.o.o., sedež:
Grobeljca 46, 1211 Ljubljana Šmartno,
pod vložno št. 1/24316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5785677
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-402558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02311 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DOMAG, Trgovsko in montažno
podjetje, d.o.o., Mengeš, sedež: Ulica OF
8, Trzin, 1234 Mengeš, Trzin, pod vložno
št. 1/06834/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
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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; 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; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje.

Rg-402569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00785 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa POTEZA – LEASING, družba za leasing, trgovino in poslovne dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 182, sedež:
Celovška 182, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanoviteljic, zastopnice in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5959128
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 180
Ustanovitelj: Kolar Lea, AVTOMONTAŽACOSMOS, družba za trgovino, zastopanje
in proizvodnjo d.o.o., Ljubljana, in Komac
Kopač Miranda, izstopile 1. 2. 1999;
AMMA-LEASING, družba za opravljanje leasinga in ostalih poslov v blagovnem prometu, d.o.o., Ljubljana, Celovška 180, vstopil
1. 2. 1999, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kolar Lea, razrešena 1. 2. 1999;
direktorica Komac Kopač Miranda, Izola,
Ulica proletarskih brigad 6, imenovana 1. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 2. 1999.
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Matična št.: 5370485
Ustanoviteljica: Dolinar Franc, izstopil
9. 11. 1996; Dolinar Dragica, Trzin, Ulica
OF 8, vstopila 24. 3. 1998, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07340 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SPECIAL EVENT, trgovina, marketing in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 33a, sedež: Dolenjska c. 33a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30012/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1234064
Firma: SPECIAL EVENT, trgovina, marketing in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Gasilska c. 2.
Rg-402561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00608 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa IMOINVEST, nepremičnine in inženiring, d.o.o., sedež: Blatnica 2, 1234
Trzin, pod vložno št. 1/26028/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaznambo o
pripojitvi k družbi Kranjska investicijska družba, d.o.o., Blatnica 2, Trzin (1/20733/00),
s temile podatki:
Matična št.: 5893321
Pripojitev k družbi Kranjska investicijska
družba, d.o.o., Blatnica 2, Trzin
(1/20733/00), na podlagi pripojitvene pogodbe SV 151/99 z dne 29. 1. 1999. Pripojitev začne veljati z dnem vpisa v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-402563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01185 z dne 22. 4. 1999 pod št. vložka 1/31840/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zadrugo s temile podatki:
Matična št.: 1399390
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA SOSTRO, zadruga z omejeno odgovornostjo
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Sostro,
Sostrska 35a
Ustanovitelji: Grčman Milan, LjubljanaPolje, Sostrska 35a, Sostro, Maček Milan,
Ljubljana-Polje, Sostrska 40, Sostro, in
Moškrič Tomaž, Ljubljana, Litijska c. 311,
vstopili 1. 3. 1999, vložili po 500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grčman Milan, imenovan 1. 3. 1999,
zastopa zadrugo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01210 Reja govedi; 02020
Gozdarske storitve; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na

Rg-402564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00610 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa
KRANJSKA
INVESTICIJSKA
DRUŽBA, d.o.o., sedež: Blatnica 2, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/20733/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe ter pripojitev družbe IMOINVEST,
d.o.o.,
Blatnica
2,
Trzin
(1/26028/00), s temile podatki:
Matična št.: 5698600
Osnovni kapital: 18,481.400 SIT
Ustanoviteljica: Kranjska investicijska
družba, d.o.o., Trzin, Blatnica 2, vstopila
29. 1. 1999, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pripojitev družbe IMOINVEST, nepremičnine in inženiring, d.o.o., Blatnica 2, Trzin
(1/26028/00), na podlagi pripojitvene pogodbe SV 151/99 z dne 29. 1. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 4. 1999.
Rg-402567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01689 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KNJIŽNICA LOGATEC, Tržaška 44,
Logatec, sedež: Tržaška 44, 1370 Logatec, pod vložno št. 1/25620/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5848083
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Furlan Alenka, Ajdovščina, Lokavec 3b, razrešena 22. 2. 1999 kot zastopnica in imenovana za direktorico.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 22220
Drugo tiskarstvo; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74400 Oglaševanje.

Rg-402570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01724 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PARTNER BIRO, d.o.o., Grosuplje,
sedež: Adamičeva 15, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/00988/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5003890
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lesjak Janez, razrešen 20. 3. 1999;
direktorica Dimnik Olga, Grosuplje, Zagradec, pri Grosupljem 60, imenovana 20. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402571
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00258 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TAU, Računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tbilisijska 85,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, sedeža, ustanoviteljev, deleža, zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5697760
Firma: AVENIA, trgovina na drobno in
debelo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVENIA, Ljubljana,
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kalingerjeva 5
Ustanovitelja: Jan Jernej, Popovič Robert, Šetina Iztok, Babič Milan in Sluga Jurij, izstopili 15. 12. 1998; Keržan Sandi
Aleksander, Gozd Martuljek, Na bregu 3,
vstopil 24. 12. 1996, in Keržan Maja, Ljubljana, Kalingerjeva 5, vstopila 11. 1. 1999,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sluga Jurij, razrešen 4. 2. 1999; direktorica Keržan Maja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in direktor Keržan Sandi Aleksander, ki zastopa družbo kot direktor marketinga brez omejitev, imenovana 4. 2.
1999.
Dejavnost, izbrisana 23. 4. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila, d.n.;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74700 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 2. 1999.
Rg-402572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07416 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa J J M, podjetje za gradbeništvo,
inženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Cesta VIII/14, 1211 Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/08216/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev, osnov-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nega kapitala in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5403332
Firma: J J M, družba za gradbeništvo,
inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: J J M, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jemec Marjan, izstopil
17. 2. 1999; Jemec Janez, vložil
1,419.400 SIT, in Jemec Lerka, vložila
680.600 SIT, oba iz Ljubljane-Polje, Novo
Polje, Cesta VIII/14, vstopila 15. 8. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1999.
Rg-402573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01330 z dne 23. 4. 1999 pod št. vložka 1/31848/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399608
Firma: STAR MOTOSPORT COMPANY,
Družba za trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: STAR MOTOSPORT
COM., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stožice 29b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sitar Janez, Ljubljana, Stožice 29b, vstopil 5. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sitar Janez, imenovan 5. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;17200 Tkanje tekstilij; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17520
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci

strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
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va hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

dijska in televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dosta-

Rg-402579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01055 z dne 22. 4. 1999 pod št. vložka 1/31841/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381458
Firma: 100, Ekonomsko propagiranje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: 100, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Samova 13a
Osnovni kapital: 2,271.385 SIT
Ustanovitelja: Onič Gojko, Ljubljana, Samova ulica 13a, in Zornik Julij, Ljubljana,
Kongresni trg 5, vstopila 7. 12. 1998, vložila po 1,135.69,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Onič Gojko in Zornik Julij, imenovana 7. 12. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-

Rg-402580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01165 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa INOTEH, d.o.o., trgovina, zastopanje, Ljubljana, sedež: Prešernova 15,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10230/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5447682
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 3. 1999.
Rg-402581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01290 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VITALEX INTERNATIONAL, trgovina, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kogovškova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5673895
Firma: TREON, trgovina, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TREON, d.o.o., Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrhunc Andrej, razrešen 8. 3. 1999;
direktor Trbič Božidar, Ljubljana, Polanškova ulica 28, imenovan 8. 3. 1999 zastopa
družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 3. 1999.
Rg-402582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01298 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TRIVAL KOMPOZITI, d.o.o., Kamnik, sedež: Bakovnik 3, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/16124/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5594600
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinšek Emil, Radomlje,
Bolkova 14a, Homec, vložil 1,470.000 SIT,
Capuder Rudolf, Kamnik, Drnovškova pot
11, vložil 1,737.470 SIT, in Zorman Janez,
Kamnik, Ulica Matije Blejca 5, vložil
247.450 SIT, ki so vstopili 27. 5. 1995, ter
Hribar Jernej, Laze v Tuhinju, Cirkuše v Tuhinju 12, vložil 14.595 SIT, Berlec Franc,
Kamnik, Habjanova ulica 10, vložil 16.135
SIT, in Romšak Mitja, Stahovica, Kregarjevo 19a, vložil 14.350 SIT, ki so vstopili
4. 3. 1999 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Capuder Rudolf, imenovan 4. 3. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 3. 1999.
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Rg-402583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01347 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KOROTAN, mednarodno podjetje
za trgovino in udeležbe, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Poljanska 97, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12006/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5477573
Ustanovitelji: Lapajne Peter, izstopil
11. 3. 1999; KOROTAN INTERNATIONALE
HANDELS UND BEATEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., Avstrija, 9020 Celovec, Viktringer Ring 26, vstopil 6. 2. 1991,
vložil 1,675.000 SIT, ter Rožič Matjaž, Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 139c, vložil 2,177.500 SIT, Rotar Mitja, Ljubljana,
Igriška 8, vložil 2,345.000 SIT, in Banovec
Igor, Ljubljana, Šmartno 42, vložil
2,117.500 SIT, vstopili 28. 12. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 3. 1999.
Rg-402584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01352 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MERCURI INTERNATIONAL, usposabljanje in svetovanje za prodajo in trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12496/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5497183
Sedež: 1000 Ljubljana, Zemljemerska ulica 12.
Rg-402587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01836 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TA-DA, Podjetje za trgovino, servisno dejavnost, zastopanje in agencijo,
d.o.o., Ljubljana, Ul. 9. junija 16, sedež:
Ulica 9. junija 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5721920
Firma: TA-DA, Podjetje za trgovino,
servisno dejavnost, zastopanje in agencijo, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Tadeja in Kovač Damijan, vložila po 840.000 SIT, ter Kovač
Franc, vložil 420.000 SIT, vsi iz Ljubljane,
Ul. 9. junija 16, vstopili 12. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-

nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1999.
Rg-402588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01850 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MATMAR-LINE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana, Poslovna enota Maribor, sedež: Vilharjeva
6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08743/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in naslova zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5419344002
Firma: MARTMAR-LINE, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing,
storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana,
Podružnica Kamnica
Skrajšana firma: MARTMAR-LINE,
d.o.o., Ljubljana, Podružnica Kamnica

Št.
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sedež: Tržaška 204b, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05548/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5374677
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kumar Bojan, razrešen 22. 4. 1999;
direktor Kumar Samo, Ljubljana, Tržaška
204b, imenovan 22. 4. 1999.

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Sedež: 2351 Kamnica, Cesta v Rošpoh 22a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jagodič Bojan, Ruše, Bistrica ob
Dravi, Novo nas. 25, imenovan 22. 5.
1995, samostojno sklepa pogodbe o prodaji blaga, ki so dejavnost podjetja.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-402589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01991 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ILIRIDA, podjetje za trgovino, uvozizvoz, d.o.o., Hrastnik, sedež: Trg Franca
Kozarja, 1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/20318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5691591
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 4. 1999.
Rg-402593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02237 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa T.C.S. – TYPEWRITER COMPUTER
SERVICE, podjetje za razvoj, proizvodnjo, prodajo in servis opreme za obdelavo teksta in podatkov, d.o.o., Ljubljana,

Rg-402595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00700 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa HOEDLMAYR, špedicije, d.o.o., sedež: Krakovska 30, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/29568/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5910404
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Juren Peter, razrešen 5. 2. 1999;
Gassner Michael, Dunaj, Peucker str. 53,
razrešen 5. 2. 1999 kot prokurist in imenovan za direktorja.
Rg-402596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02021 z dne 7. 5. 1999 pod št. vložka
1/31888/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1413830
Firma: LAVŠ, posredovanje in svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: LAVŠ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7
Ustanovitelja: Lavš Igor, ki odgovarja s
svojim premoženjem in Klun Lavš Sabina, ki
je vložila 200.000 SIT in ne odgovarja, oba
iz Ljubljane, Vojkova 5, vstopila 12. 4.
1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lavš Igor, imenovan 12. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Rg-402682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00624 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa OKO, zunanjetrgovinske storitve,
d.o.o., sedež: Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5908604
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vilfan Marko, razrešen 31. 12. 1998;
direktorica Glogovčan Tanja, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 80, in prokurist Stoliar
Andrei, Togliatti, Rusija, Ul. Vorošilova
34/4, imenovana 1. 1. 1999.
Rg-402725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16741 z dne 26. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SLIP, Podjetje za zastopanje in posredovanje zavarovanj, d.o.o., Dragomer, sedež: Vrtna pot 2, Dragomer, 1351
Brezovica pri Ljubljani, pod vložno št.
1/07914/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti – izbris, s
temile podatki:
Matična št.: 5400929
Dejavnost, izbrisana 26. 4. 1999: 660
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih
skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja; 6601 Življenjsko zavarovanje;
6603 Druga zavarovanja, razen življenjskega.
Rg-402727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07150 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SVOP, d.o.o., Inženiring, Dunajska
106, 1113 Ljubljana, sedež: Dunajska
106, 1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/04235/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljice,
deleža, osnovnega kapitala, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5346479
Firma: SVOP, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SVOP, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,657.000 SIT
Ustanovitelj: Frntič Viktorija, izstopila
26. 9. 1997; Frntič Simon, Ljubljana,
Glinškova ploščad 7, vstopil 26. 9. 1997,
vložil 10,657.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmno-

Stran

6244 / Št. 93 / 18. 11. 1999

ževanje računalniških zapisov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 12. 11. 1998.
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Rg-402728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07230 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa POLINOM-BREGAR IN DRUŽBENIK,
trgovina in storitve, d.n.o., Kočevje, Ljubljanska cesta 1, sedež: Ljubljanska c. 1,
1330
Kočevje,
pod
vložno
št.
1/11324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5469007
Firma:
POLINOM-BREGAR
IN
DRUŽBENIK, trgovina in storitve, d.n.o.,
Kočevje, Trg zbora odposlancev 12-18
Sedež: 1330 Kočevje, Trg zbora odposlancev 12-18.
Rg-402729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07244 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SPC ŽUPAN, Studio za poslovno
informatiko in založništvo, d.n.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5445540
Sedež: 1111 Ljubljana, Rožna dolina, C. II/49.
Rg-402730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07256 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa OBLIKOVINA-BIRO LINE, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz,
d.o.o., Domžale, sedež: Srednje Jarše,
Kokaljeva 3, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/19858/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5675685
Osnovni kapital: 134,485.504 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Tomo in Pavlič Marjana, oba iz Domžal, Obrtniška 12, vstopila
10. 9. 1992, vložila po 67,242.752 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 8. 12. 1998.
Rg-402731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07289 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EFS, ekonomsko finančno svetovanje, d.o.o., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje, sedež: Gimnazijska cesta 16,
1420
Trbovlje,
pod
vložno
št.
1/18694/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
deležev in osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5626021

Firma: EFS, ekonomsko finančno svetovanje, d.o.o., Trbovlje, Kolonija
1. maja 4
Sedež: 1420 Trbovlje, Kolonija
1. maja 4
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drnovšek Jurij, Trbovlje, Trg
revolucije 6, vstopil 2. 6. 1992, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 17. 12. 1997.
Rg-402732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07395 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa NOKUS, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Cesta na barje 2,
1260 Vrhnika, pod vložno št. 1/10653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5468337
Ustanoviteljici: Novak Jana, Vrhnika, Kotnikova cesta 18, vstopila 6. 3. 1995, in
Novak Barbara, Vrhnika, Robova cesta 50,
vstopila 29. 1. 1991, vložili po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Gutnik
Peter, izstopil 10. 12. 1998.
Rg-402733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07396 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa GUT&PET, podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Vrhnika,
Betajnova 15, sedež: Betajnova 15,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/22187/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5750083
Ustanovitelja: Gutnik Peter, Vrhnika, Betajnova 15, vstopil 10. 12. 1998, vložil
1,236.666,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Jana in Novak Barbara, izstopili 10. 12. 1998; Gutnik Marjetka, Vrhnika,
Betajnova 15, vstopila 22. 3. 1993, vložila
618.333,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07418 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO ZODIAK, vizualne komunikacije in marketing, d.o.o., 1000 Ljubljana, Rimska 8, sedež: Rimska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:
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proizvodnja in distribucija vode, d.d., sedež: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/01298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5015707
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jakin Stojan, Vrhnika, Gabrče 25, razrešen
3. 12. 1998 kot zastopnik in imenovan za
direktorja.

plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov.
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Matična št.: 5878870
Ustanovitelji: Licul Miljenko, Ljubljana,
Glinškova ploščad 12, in Voje Boris, Ljubljana, Prešernova 13, vstopila 1. 12. 1994,
vložila po 495.000 SIT, ter Studio Zodiak,
vizualne komunikacije in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Rimska 8, vstopil 18. 12. 1998,
vložil 510.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 18. 12. 1998.
Rg-402735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07420 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa H+P CENTER, Podjetje za zastopanje, servis in montažo pnevmatske in
hidravlične opreme, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09504/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5428955
Ustanovitelja: Lozica Hrvoje in Lozica
Vanda, oba iz Ljubljane, Celjska ulica 4,
vstopila 22. 10. 1998, vložila po
1,110.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; DORNINGER INDUSTRIEHYDRAULIK GMBH & CO.KG, Linz, Petzoldstrasse
12, izstopil 7. 12. 1998.
Rg-402736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07443 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MJM, MOŽINA, JURKOVIČ,
MEDVED, podjetje za mednarodno poslovanje, d.o.o., sedež: Pod ježami 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5847702
Osnovni kapital: 3,600.000 SIT
Ustanovitelji: Možina Klar Alenka, Ljubljana Šentvid, Šentviška 31, Jurkovič Franc,
Škofljica, Albrehtova 34, in Medved Matjaž,
Ljubljana, Štihova 18, vstopili 18. 4. 1994,
vložili po 1,200.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 8. 12. 1998.
Rg-402737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00510 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE-TOVIL,
tovarna vijakov, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5033926
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 11. 12. 1998.
Rg-402738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00640 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA,

Rg-402739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00828 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KOLIČEVO KARTON, Proizvodnja
kartona, d.o.o., sedež: Količevo, Papirniška 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/00572/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5033691
Ustanovitelj: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT,
EC2A 2EH, London, One exchange Square
London, izstopil 10. 2. 1999; KARTON DEISSWIL AG, Deisswil bei Stettlen, vstopil
28. 12. 1998, vložil 121,118.222,38 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-404623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03660 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KOLIČEVO KARTON, Proizvodnja
kartona, d.o.o., sedež: Količevo, Papirniška 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/00572/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 828/99 – zaradi osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5033691
Ustanovitelj: KARTON DEISSWIL AG,
Deisswil bei Stettlen, vstopil 28. 12. 1998,
vložil 1,844.439.934,70 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-402740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00863 z dne 26. 4. 1999 pri subjektu
vpisa Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
sedež: Dunajska 106, 1113 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5022959
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Leskovšek Alojz, Ljubljana-Dobrunje, Litijska
313a, razrešen 19. 2. 1996 kot zastopnik
in imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 7032 Upravljanje z nepremičninami za

Rg-402742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00890 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa LB MAKSIMA, d.o.o., družba za
upravljanje, Ljubljana, sedež: Šubičeva
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5825318
Ustanoviteljica: HMEZAD BANKA, d.d.,
Žalec, Hmeljarska 3, izstopila 29. 7. 1998;
LB MAKSIMA, d.o.o., družba za upravljanje, Ljubljana, Šubičeva 2, vstopila 29. 7.
1998, vložila 5,250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-402743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01148 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EUROCOMPUTER SYSTEMS, informacijski inženiring in zastopstva, d.o.o.,
sedež: Motnica 7, IOC Trzin, 1236 Trzin,
pod vložno št. 1/10985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5461294
Ustanovitelji: Hadalin Boris, Ljubljana, Vojkova c. 52, vstopil 9. 2. 1999, vložil
3,595.000 SIT, Žvanut Anton, Ljubljana, Hacquetova ul. 7, vstopil 9. 2. 1999, vložil
500.000 SIT, EUROCOMPUTER SYSTEMS,
informacijski inženiring in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 50, vstopil 2. 7. 1997, vložil 4,790.000 SIT, in ECS, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 50, vstopil 28. 11. 1994, vložil
101,775.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-402745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01459 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PVP INTERNATIONAL, založništvo
in trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot
heroja Trtnika 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29072/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1125206
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 16. 4. 1999.
Rg-402746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01510 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TRGOVSKI CENTER TIVOLI –
MOTO SHOP, d.o.o., trgovina na debelo
in drobno, proizvodnja, uvoz-izvoz, Ljubljana, sedež: Celovška 38-40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26294/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5893704
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 48.
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Rg-402747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01511 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KOLIZEJ – DUN, družba za stanovanjsko upravljanje in poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Gosposvetska cesta 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28755/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5985404
Osnovni kapital: 2,198.000 SIT
Ustanovitelji: Stare Marija in Stare Leon,
oba iz Ljubljane, Tomšičeva 6, vložila po
1,085.000 SIT, ter Malerič Jožef, Ljubljana, Gosposvetska cesta 13, vložil 28.000
SIT, vstopili 3. 10. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 16. 3. 1999.
Rg-402748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01548 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CERTINVEST, finančno posredništvo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25557/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5860253
Firma: CERTINVEST, d.o.o., Poslovno
svetovanje in trgovanje z nepremičninami, Ljubljana
Dejavnost, izbrisana 20. 5. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 26. 3. 1999.
Rg-402749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01550 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa OFFICE, Podjetje za poslovanje z
nepremičninami, finančno posredništvo
in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 45, sedež: Parmova 45, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5592526

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Firma: OFFICE, Podjetje za poslovanje z nepremičninami, finančno posredništvo in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, C. II/39
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina, C. II/39
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 30. 5. 1997.
Rg-402750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01570 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ATENA ENA, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Slovenska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25807/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5872286
Osnovni kapital: 9.909,883.000 SIT.
Rg-402751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01571 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ATENA DVE, Pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Slovenska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25810/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matičnašt.: 5872251
Osnovni kapital: 9.909,883.000 SIT.
Rg-402752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01572 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ATENA TRI, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Slovenska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5909074
Osnovni kapital: 9.853,282.000 SIT.

Rg-402753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01645 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa AVANTA REAL, d.d., nepremičninska družba, Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 1213903
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Črešnar Pergar Nevenka, razrešena 31. 3. 1999; direktor Stonič Samo, Pekre-Limbuš, Pod izviri 7, imenovan 31. 3.
1999.
Rg-402754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01745 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MLADIKA, hranilno kreditna služba, Ljubljana, p.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:
Matična št.: 5406609
Ustanovitelj: Slavnik Koper, izstopil
22. 3. 1999; DRF PLUS, Ljubljana, Dunajska 22, vstopil 5. 9. 1990, vložil 102.318
SIT, odgovornost: ostalo.
Rg-402755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01794 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MERKUR, zavarovalnica, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta št. 58,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5648246
Člani nadzornega sveta: Werner Reimelt,
izstopil in ponovno vstopil kot predsednik
8. 4. 1999, Kadunc Igor, izstopil in ponovno vstopil kot namestnik predsednika 8. 4.
1999, Sundl Alois in Reautschnigg Bernd
B., izstopila in ponovno vstopila 8. 4. 1999.
Rg-402756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01823 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa IMP, inženiring, montaža, proizvodnja, d.d., sedež: Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05217/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5077940
Člani nadzornega sveta: Luin Albin – namestnik, Kuret Ida – namestnica in Stržinar
Jakob – član, izstopili 2. 7. 1998; Kenig
Gregor in Rožej Nikita, izstopila 2. 7. 1998
in ponovno vstopila 3. 7. 1998, ter Vukmirovič Nikola vstopil 3. 7. 1998.
Vpiše se sprememba statuta z dne 2. 7.
1998.
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nju in zapiranju poslovnih enot banke, o
planih banke in njenih poslovnih usmeritvah, o nakupu, prodaji ali obremenitvi nepremičnin za zneske, ki presegajo vrednost 5,000.000 DEM v tolarski protivrednosti, o posameznih naložbah, ki presegajo 3 % kapitala banke, o trajnih
kapitalskih naložbah v druge gospodarske družbe oziroma pravne osebe, za
ustanavljanje novih gospodarskih družb z
večinskim lastniškim deležem banke.

Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 1. 1999.
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Rg-402757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01824 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE NOVICE, časopisno
založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12959/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5508185
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Doberšek Tit, Ljubljana, Jurčkova
155, razrešen in ponovno imenovan 26. 3.
1999.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.
Rg-402758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02194 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO, sedež:
Trg francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01314/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in odgovornosti ter dejavnosti
in uskladitev z zakonom o zavodih s temile
podatki:
Matična št.: 5051533
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, vstopila 27. 2. 1995, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev.
Rg-402759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02235 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5026237
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nerad Ivan, razrešen 15. 3. 1999;
Selšek Cvetka, Ljubljana, Igriška ulica 8,
razrešena 2. 4. 1999 kot članica uprave
in imenovana za zastopnico, ki zastopa
družbo kot predsednica uprave z omejitvami: upravo vedno zastopata dva člana
uprave, predsednik in član uprave; uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta
banke o vsem, kar je predmet sklepanja
na izredni in redni skupščini banke, glede
novih izdaj vrednostnih papirjev, o odpira-

Rg-402760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00154 z dne 6. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MID INVESTICIJE, investicijska
družba, d.o.o., sedež: Bratislavska 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29975/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1242911
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hagg Helmut Peter, razrešen 22. 12.
1998; direktor Grumet Bernhard, Maria Maria Saal, Am Sonnenhang 15, imenovan
22. 12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00235 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SPY, d.o.o., podjetje za gostinstvo
in trgovino, Kočevje, sedež: Mestni log
III/6, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/20756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5715130
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Malinovič Beti, razrešena 8. 4.
1998; Malinovič Emil, Kočevje, Mestni log
III/6, razrešen 8. 4. 1998 kot direktor in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 4. 1998.
Rg-402762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00236 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BOSSPLAST, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Šmarska c. 38, Škofljica, sedež: Šmarska cesta 38, 1291 Škofljica, pod vložno št.
1/09042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, ustanovitelja, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5427126
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelja: Boštjančič Milan, vstopil
18. 9. 1990, vložil 15,000.000 SIT, in
Boštjančič Sonja, vstopila 13. 1. 1999, vložila 10,000.000 SIT, oba iz Škofljice, Šmarska cesta 38, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2111

Rg-402763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00249 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa FARMEDICA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Kočenska 11, sedež:
Kočenska 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23910/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5808588
Ustanovitelj: DA YOU CONSULTING
GMBH, Weitensfeld, Weitensfeld 183, izstopil 28. 12. 1998; Terčelj Schweizer Robert, Ljubljana, Topniška 70, vstopil 12. 3.
1993, vložil 1,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-402764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00304 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MEDIVAK, zastopstvo tujih firm,
d.o.o., Peternelova 21, Domžale, sedež:
Peternelova 21, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/14707/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5564832
Firma: MEDIVAK, medicinska in vakuumska tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIVAK, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Šolska ulica 21
Osnovni kapital: 5,600.000 SIT
Ustanovitelj: Arsenijević Branislav, Domžale, Šolska ulica 21, vstopil 11. 12. 1991,
vložil 5,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 01300
Mešano kmetijstvo; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 23300 Proizvodnja jedrskega goriva;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 28520 Splošna mehanična dela;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 29530
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
31300 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 31500 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 37200
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Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
45210 Splošna gradbena dela; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 65210 Finančni zakup (leasing);
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 1. 1999.
Rg-402765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00305 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa NAOMI, trgovina in drogerija,
d.o.o., sedež: Jakčeva 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/30722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1305204
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Brdo 43.
Rg-402766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00327 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BELA VRTNICA, Menjalnica, trgovina in transport, d.o.o., sedež: Celovška
cesta 330, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06668/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5367760
Firma: BELA VRTNICA, nepremičnine,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Veljković Marko, Šmartno
pod Šmarno goro, Šturmova 2, vstopil
19. 4. 1990, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-

prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2330 Proizvodnja jedrskega goriva; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
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stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen

javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 1. 1999.
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ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

Rg-402768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01294 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SBG, Družba za udeležbo na trgu
gradbenega materiala, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27416/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:
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Matična št.: 5931436
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Regula Elisabeth Hafelin, razrešena 28. 2. 1999; direktorica Von Rotz Klara
Luise, Oberaegeri, Muesliweg 6, imenovana 1. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01296 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa LEKTOS, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Poljanska cesta 66, sedež: Poljanska cesta 66, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5805392
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2670 Obdelava naravnega kamna; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5522 Storitve kampov; 5522 Dejavnost kampov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 7460 – Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – dovoljeno
samo varovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 3. 1999.
Rg-402770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01398 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CULTURA EUROPAEA, podjetje za
informiranje, izobraževanje, znanost,
kulturo, umetnost, d.o.o., sedež: Koseška 11a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05589/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5343534
Ustanovitelja: Klarič Rudi, Log pri Brezovici, Cesta na breg 12, vstopil 26. 12.
1989, vložil 4,279.500 SIT, in Praprotnik
Ester, Ljubljana, Lepodvorska 28, vstopila
5. 3. 1999, vložila 1,426.500 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Praprotnik Ester, imenovana 5. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev, in Klarič Rudi, razrešen 5. 3. 1999 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 71402 Dejavnost videotek; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 3. 1999.
Rg-402771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01581 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa POHIŠTVO ISKRA, proizvodnja, trgovina in inženiring, d.o.o., Medvode, sedež: Barletova 3, 1000 Medvode, pod
vložno št. 1/28844/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5967503
Osnovni kapital: 51,631.550 SIT
Ustanovitelja: Iskra Janez in Iskra Terezija, oba iz Medvod, Zbilje 6b, vstopila 8. 1.
1997, vložila 25,815.775 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-402774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02130 z dne 10. 5. 1999 pod št. vložka 1/31896/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1413996
Firma: GIARDINO, trgovina in urejanje zelenih površin, d.o.o., Ljubljana
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komponent; 32200 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s 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 tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
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Skrajšana firma: GIARDINO, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Skrbinškova 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Holynski Lonja in Holynski
Tilen, oba iz Ljubljane, Skrbinškova ulica
13, vstopila 23. 4. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Holynski Lonja in Holynski Tilen,
imenovana 23. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15810 roizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2852 Splošna mehanična dela; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
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nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-402776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02148 z dne 7. 5. 1999 pod št. vložka
1/31882/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1414011
Firma: JIT, gradbene, prevozne in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1357 Notranje Gorice, V Hrastovec 11
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Igličar Janez in Igličar Frančiška, oba iz Notranjih Goric, V Hrastovec
11, vstopila 21. 4. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Igličar Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Igličar Frančiška,
imenovana 21. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 7. 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
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
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Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo,
dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-402778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02163 z dne 11. 5. 1999 pod št. vložka 1/31901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS v Slovenj Gradcu,
spremembo sedeža, ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5389747
Firma: RBM, podjetje za trgovino,
d.o.o.
Skrajšana firma: RBM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jeromel Denis, izstopil 9. 4.
1999; Sevšek Boris, Domžale, Erjavčeva
ulica 2, Vir, vstopil 9. 4. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jeromel Denis, razrešen 20. 4.
1999; direktor Sevšek Boris, imenovan
20. 4. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 65210 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
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tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeinami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024

Rg-402777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02151 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/31871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1414038
Firma: KONČAN F&F, Proizvodnja, storitve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: KONČAN F&F, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1354 Horjul, Horjul 142
Ustanovitelja: Končan Franci, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Končan
Franc, ki je vložil 1.000 SIT in ne odgovarja, oba iz Horjula 142, vstopila 21. 4.
1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Končan Franci, imenovan 21. 4. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 71401 Izposojanje športne
opreme.
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Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 4. 1999.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
pod vl. št. 1/02634/00.
Rg-402785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00263 z dne 12. 4. 1999 pod št. vložka 1/31786/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363620
Firma: VARTEX MEDIAMARKETING,
Družba za marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: VARTEX MEDIAMARKETING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Varol Omer Kagan Birol in
Varol Necip, oba iz Dusseldorfa, Nemčija,
Kreutzberg 74a, vstopila 16. 12. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Martinović Mato, Dinslaken, Nemčija, Hohlstrasse 19, zastopnik Varol Omer
Kagan Birol, Dusseldorf, Nemčija, Kreutzberg 74a, in prokuristka Cegnar Silva, Kamnik, Livarska 5, imenovani 16. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
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sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje;
74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 92511 Dejavnost knjižnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.
Rg-402786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01149 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KALAMUTOV, podjetje za prizvodnjo, gradbeništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29505/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1198572
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 188.
Rg-402787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01397 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MEGAHIT, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Molkova pot 4, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/09456/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5441056
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska
21d
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Perko Edvard, Kamnik, Molkova pot 4, razrešen 17. 3. 1999 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6220 Izredni zračni promet; 6312 Skladiščenje; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 3. 1999.

Rg-402789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01449 z dne 13. 4. 1999 pod št. vložka 1/31803/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399764
Firma: KAPS – FS, podjetje za prevoz,
trgovino in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KAPS – FS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v
Šmartno 41
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjan Suzana in Bizjan
Franci, oba iz Ljubljane, Cesta v Šmartno
41, vstopila 28. 1. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bizjan Franci in zastopnica Bizjan Suzana, imenovana 28. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
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prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz;
55510 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet.

za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
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na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

Rg-402791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00271 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TAG, Transportno, gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pečinska 31, sedež: Pečinska 31, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10370/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5448328
Firma: TAG, transportno gradbeno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TAG, d.o.o.
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, V
Karlovce 33
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Halužan Hilda in Halužan
Boris, izstopila 13. 1. 1999; Puconja Dušan, Ljubljana, Moškričeva 26, in Čehič Vesna, Podmolnik, V Karlovce 33, vstopila
13. 1. 1999, vložila po 1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Halužan Hilda in direktor Halužan
Boris, razrešena 13. 1. 1999; direktor Puconja Dušan in zastopnica Čehič Vesna,
imenovana 13. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
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stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 1. 1999.
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Rg-402794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00768 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa EUROALBA LJUBLJANA, Trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Celovška 172,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, zastopnikov in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5792053
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Moćan Tomislav, Zagreb,
Istarska 44, vstopil 30. 3. 1998, vložil
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gruičić Damir, razrešen 22. 12.
1998; direktor Hlača Sven, Jastrebarsko,
Štrosmajerov trg 10, imenovan 22. 12.
1998.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 12. 1998.
Rg-402795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00807 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU,
založba, tiskarna, knjigarna, d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska cesta 97, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08757/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5419476
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Oven Ivan, razrešen 16. 11. 1998;
direktor Logar Marijan, Ljubljana, Roška 31,
imenovan 16. 11. 1998.
Rg-402796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00777 z dne 13. 4. 1999 pod št. vložka 1/31793/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1381008
Firma: BOJNEC IN PARTNER, montaža in vzdrževanje ogrevalnih in vodovodnih napeljav, k.d.
Skrajšana firma: BOJNEC IN PARTNER,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1215 Medvode, Zgornje Pirniče 90a
Ustanovitelja: Bojnec Bojan, Ljubljana,
Oražnova ulica 3, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Zalokar Tatjana, Medvode,
Zgornje Pirniče 90a, ki je vložila 1.000 SIT
in ne odgovarja, vstopila 10. 2. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bojnec Bojan, imenovan 10. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-402797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01147 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TEKMA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1305131
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 2.
Rg-402799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00812 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa AB-MEDIA, podjetje za ekonomsko
propagando, raziskovanje trga in javnega mnenja, d.o.o., sedež: Salendrova ul.
6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5892953
Ustanovitelji: Albreht Bojan, izstopil 2. 2.
1999; Drozg Tomaž, Maribor, Slovenska
ulica 38, vložil 765.000 SIT, Sbil-Novak Irena, Ljubljana, Topniška ulica 45, vložila
390.000 SIT, in Špoler Zdravko, Ljubljana,
Župančičeva ulica 14, vložil 345.000 SIT –
vstopili 2. 2. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Albreht Bojan, razrešen 15. 3. 1999;
direktor Drozg Tomaž, imenovan 15. 3.
1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 3. 1999.
Rg-402801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01447 z dne 15. 4. 1999 pod št. vložka 1/31815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399748
Firma: ADIPOS, zastopanje, svetovanje, posredovanje, trgovina, izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ADIPOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
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pecializiranih prodajalnah; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 2. 1999.
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Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gracelj Anton, Brezovica pri
Ljubljani, Na Brezno 5, vstopil 8. 3. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gracelj Anton, imenovan 8. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-

Rg-402803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00782 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa STIGMA-CEVNI SISTEMI, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trzin, IOC
Trzin, Motnica 8, Trzin, sedež: IOC Trzin,
Motnica 8, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/05213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5333741
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih iz-

Rg-402805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01225 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa AMIDAS, jezikovno informacijski
servis, d.o.o, podjetje za trgovino neživilskih proizvodov, informacijski inženiring, svetovanje, storitve ..., Ljubljana,
sedež: Židovska steza 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5504643
Firma: AMIDAS, d.o.o., prevajalsko
podjetje, Ljubljana
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 2. 1999.
Rg-402806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01432 z dne 3. 5. 1999 pod št. vložka
1/31860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399713
Firma: MIKRO SISTEMI, servis, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MIKRO SISTEMI,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Pavšičeva ulica 5
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Anton, Logatec,
Pavšičeva ulica 5, in Kavčič Janez, Horjul,
Šentjošt nad Horjulom 53, vstopila 17. 3.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Korošec Anton in Kavčič Janez,
imenovana 17. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3210
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3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6110
Pomorski promet; 6420 Telekomunikacije;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.

MARIBOR
Rg-403182
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00576 z dne 7. 5. 1999
pri subjektu vpisa PALFINGER, proizvodnja, d.o.o., sedež: Jaskova 18, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/08710/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5785596
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist Kaiser Walter, razrešen 30. 6. 1998;
prokurist Konrad Alfred, Voitsberg 8570,
Avstrija, Dorngasse 8, imenovan 1. 1.
1999, predstavlja in zastopa družbo kolek-
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tivno ob sopodpisu prokurista ali direktorja;
prokurist Herzog Aleksander, Maribor, Šarhova ulica 4, imenovan 1. 1. 1999, predstavlja in zastopa družbo kolektivno ob sopodpisu prokurista ali direktorja; direktor
Oestervoss Heinz Emil, Freilassing 83395,
Nemčija, Staufenstrasse 28a, imenovan
1. 1. 1999, predstavlja in zastopa družbo
kolektivno ob sopodpisu prokurista ali direktorja.
Rg-403183
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00559 z dne 10. 5. 1999
pri subjektu vpisa PROAQUACES, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Kodričeva 26, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05326/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, družbenikov, dejavnosti, zastopnika, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5640814
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska cesta 42
Ustanoviteljica: Lesničar Adolf, izstop
21. 4. 1999; Lesničar Tatjana, Maribor, Novakova ulica 3a, vstop 21. 4. 1999, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lesničar Adolf, razrešen 21. 4.
1999; direktorica Lesničar Tatjana, imenovana 21. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

7440 Oglaševanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-403184
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00575 z dne 7. 5. 1999
pri subjektu vpisa BAUMULLER MARIBOR,
družba za proizvodnjo, popravilo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Linhartova
ulica 11, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10316/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1314969
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rojs Tomaž, razrešen 1. 2. 1999;
direktor Reiss Herbert Fritz, razrešen 1. 2.
1999; direktor Kašan Robert, Maribor, Valjevska 2, imenovan 1. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Stadlmann
Manfred, Linz A-4040, Avstrija, Hoelderhinstrasse 21a, imenovan 1. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-403186
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00554 z dne 11. 5. 1999
pri subjektu vpisa ACJ, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Vodovnikova 2a, 2310
Slovenska
Bistrica,
pod
vložno
št. 1/10284/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1214675
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1999:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-403187
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01113 z dne 10. 5. 1999
pri subjektu vpisa PROTECH, podjetje za
projektiranje, inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih projektov, d.d., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/06022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe, povečanje osnovnega kapitala, spremembo članov nadzornega sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5643252
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Ratajc Janez,
izstop 10. 8. 1998 ter Lednik Viktor, vstop
10. 8. 1998.
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Osnovni kapital: 32.552,507.000 SIT
Dne 12. 5. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 30. 11. 1998.

debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
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Dne 10. 5. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 6. redne skupščine delniške družbe z dne 10. 8. 1998 in spremembo statuta.
Rg-403188
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00133 z dne 11. 5. 1999
pri subjektu vpisa PROJEKT MR
INŽENIRING, ekonomsko svetovanje, trgovina, d.d., sedež: Svetozarevska ulica
10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00472/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5077214
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sovič Gunter, razrešen 31. 12.
1998; direktor Poljak Mirjan, Radomlje, Triglavska ulica 21, imenovan 1. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-403189
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00573 z dne 11. 5. 1999
pri subjektu vpisa KOBO, podjetje za termično obdelavo, d.o.o., sedež: Ulica pohorskega bataljona 35, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00980/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, naslova, družbenikov, poslovnega deleža,
družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5322022
Firma: KOBO ALUSISTEMI, senčila in
stavbno pohištvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KOBO ALUSISTEMI,
d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Vodovodna ulica 32
Ustanovitelja: Rantaša Anton-Peter, izstop 9. 10. 1997; Kokol Marjan, Maribor,
Prušnikova 6, vstop 6. 7. 1989, vložek
1,224.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Borovinšek Vlado, Spodnji Duplek,
Zgornji Duplek 124e, vstop 6. 7. 1989, vložek 1,237.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1999:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-403190
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00176 z dne 12. 5. 1999
pri subjektu vpisa INFOND-ZLAT, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež:
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5850690

Rg-403192
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00326 z dne 6. 5. 1999
pri subjektu vpisa INTERSTAN, podjetje
za promet z nepremičninami, d.o.o., sedež: Pod vinogradi 33h, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07184/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopnika, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5702089
Firma: INTERSTAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino in promet z nepremičninami, d.o.o.
Ustanovitelj: Šaler-Protner Elizabeta, izstop 5. 3. 1999; Šaler Janislav, Maribor,
Smetanova 34, vstop 23. 9. 1992, vložek
1,872.535,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Protner-Šaler Elizabeta, razrešena 5. 3. 1999; prokurist Šaler Janislav razrešen 5. 3. 1999 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
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ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro G
52.488 se dopiše razen orožja in streliva;
pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.140
družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-403193
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00564 z dne 7 .5. 1999
pri subjektu vpisa NEVRO-EMG, specialistična ambulanta, d.o.o., sedež: Lavričeva ulica 1, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10395/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1300393
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1999:
74110 Pravno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.110 se
dopiše samo izvedeništvo.
Rg-403195
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00340 z dne 7. 5. 1999
pri subjektu vpisa GENOM, družba za proizvodnjo, storitve, trgovino in samostoj-
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ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki, d.o.o., sedež: Antoličičeva ulica 10, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01648/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5342040
Firma: REŠILEC, družba za proizvodnjo, storitve, trgovino in samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki, d.o.o.
Skrajšana firma: REŠILEC, d.o.o.
Ustanovitelji: Žinkovič Janko, Maribor,
Antoličičeva 10, vstop 29. 11. 1994, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Uremovič Željko, Maribor, Ulica Veljka Vlahoviča 69, vstop 5. 3. 1999, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolarič Mateja, Maribor, Maistrova ulica 15,
vstop 5. 3. 1999, vložek 135.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana dne 7. 5. 1999:
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 651 Denarno posredništvo; 6512 Drugo denarno posredništvo;
671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1999:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme orpavljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-403196
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00330 z dne 7. 5. 1999
pod št. vložka 1/10604/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1392158
Firma: MT-MAKROTEHNA, družba za
trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MT-MAKROTEHNA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2341 Pekre, Apostolova 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mak Rajko, Pekre, Apostolova 4, vstop 12. 1. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mak Rajko, imenovan 12. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 17720 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 25130 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost drugih prehrambenih
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raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim

materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domovin mladinskih prenočišč; 55220
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).
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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obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-403197
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00187 z dne 6. 5. 1999
pod št. vložka 1/10603/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1391534
Firma: KORL, OREL DARKO & CO., gostinsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: KORL, OREL DARKO
& CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor – Ribniško selo, Za tremi ribniki 10
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Orel Darko, Maribor – Ribniško selo, Za tremi ribniki 10, vstop 17. 1.
1999, vložek 9.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Orel Miloš,
Sladki vrh, Sladki vrh 5b, vstop 17. 1.
1999, vložek 500 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Orel Darko, imenovan 17. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

Rg-403199
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00355 z dne 6. 5. 1999
pri subjektu vpisa KAČAR-MONT, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Borštnikova 64, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/05436/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5611393
Sedež: 2000 Maribor, Preradovičeva
ulica 22
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
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28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29510 Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35200
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro
K 74.140 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-403200
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01454 z dne 5. 5. 1999
pri subjektu vpisa ŠPORTNI CENTER POHORJE, gostinstvo, turizem, šport,
d.o.o., sedež: Mladinska 29, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
dejavnosti, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5835771
Firma: ŠPORTNI CENTER POHORJE,
gostinstvo, turizem, šport, kmetijstvo in
gozdarstvo, trgovina, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital. 21,656.540,59 SIT
Ustanovitelji: Smučarski klub Branik Maribor, Maribor, Mladinska 29, vložek
2,167.555,62 SIT, Bedrač Gorazd, Maribor, Ljubljanska 19b, vložek 3,434.517,65
SIT, Gerič Bojan, Maribor, Koroška cesta
61, vložek 3,434.517,65 SIT, Rataj Drago,
Maribor,
Koseskega
40,
vložek
3,434.517,66 SIT, Senčar Dušan, Kamnica, Cesta v Rošpoh 94b, vložek
3,393.721,37 SIT, Vilar Srečko, Maribor,
Mladinska 43, vložek 3,434.517,65 SIT,
Zorko Eva, Maribor, Kamniška 9, vložek
1,011.530,71 SIT, Janežič Zmago, Laporje, Žabljek 57, vložek 423.820,58 SIT, Trobentar Božena, Maribor, Ulica Karla Glaserja 10, vložek 460.921,35 SIT, Kranjc Matjaž, Ruše, Stubiška ulica 13, vložek
460.920,35 SIT, vstopili 10. 3. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1999:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 4531 Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-

javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro K 74.14
družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-403202
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00480 z dne 5. 5. 1999
pri subjektu vpisa TOOLCO, proizvodnja
in prodaja orodja in strojev, d.o.o., sedež: Pajkova ulica 6, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09002/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, poslovnega deleža, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5821274
Ustanovitelj: Zupančič Ivan, Maribor, Ulica
Pariške
komune
28,
vstop
25. 11. 1993, vložek 1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ledinek Aleška,
izstop 30. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1999:
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51700 Druga trgovina na debelo;
60240 Cestni tovorni promet.
Rg-403203
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00218 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa PIK, tovarna perila in
konfekcije, d.d., sedež: Ulica kraljeviča
Marka 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5037085
Člani nadzornega sveta: Vodeb Dušan,
izstop 17. 2. 1999: Bornšek Gorazd, izstop 17. 2. 1999; Zorec Silvo, vstop 17. 2.
1999 ter Urbajs Ana, vstop 17. 2. 1999.
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70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.140 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

vil, 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 debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
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Rg-403205
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00483 z dne 5. 5. 1999
pri subjektu vpisa GEODATA, družba za
geodetske storitve, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., sedež: Meljska cesta 38,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/03383/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5446554
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bratoš Darjo, Maribor, Meljska cesta
40a, imenovan 23. 3. 1999, prokurist Bratoš Iztok, Maribor, Meljska cesta 38, imenovan 23. 3. 1999.
Rg-403206
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00344 z dne 5. 5. 1999
pri subjektu vpisa XENOX, družba za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Maistrova
16, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5774756
Sedež: 2000 Maribor, Kersnikova ulica 3
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;

Rg-403207
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01746 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa AGA, agencija za gospodarsko svetovanje, d.o.o., sedež: Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/04297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5518474
Sedež: 2000 Maribor, Pot na okope 29
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
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s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; 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-403209
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00259 z dne 3. 5. 1999
pri subjektu vpisa ŠLAMES, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Zrkovci 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06866/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, naslova
družbenice in zastopnice, akta o ustanovitvi
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5679532
Ustanoviteljica: Šlamberger Martina, Maribor – Zrkovci, Zrkovci 5, vstop 7. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šlamberger Martina, imenovana
7. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01210 Reja govedi; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 15310 Predelava in
konzerviranje krompirja; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15710 Proizvodnja krmil; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 63120 Skladiščenje; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74400 Oglaševanje; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 92610 Obratovanje športnih objektov.
Rg-403210
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00405 z dne 3. 5. 1999
pri subjektu vpisa M MARKETING, podjetje za trženje, trgovino in posredništvo,
d.o.o., sedež: Malečnik 102, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, priimka ustanoviteljice in zastopnice, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5324416
Firma: M MARKETING, trgovina in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital. 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: Bolčina Marija, Maribor,
Malečnik 102, vstop 13. 12. 1995, vložek
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Bolčina Marija, imenovana 13. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Bolčina Viktor, razrešen 22. 3. 1999;
prokurist Bolčina Denis, Maribor, Ulica kneza Koclja 31, imenovan 22. 3. 1999.
Rg-403211
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00191 z dne 3. 5. 1999
pri subjektu vpisa GRADBENA FINALIZACIJA, podjetje za gradbene storitve in
posredovanje v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Šentiljska 165, 2211 Pesnica pri

Mariboru, pod vložno št. 1/01983/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, naslova družbenika, dejavnosti, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5538769
Firma: S.G.D.SPEVAN, splošna gradbena dejavnost in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: S.G.D.SPEVAN, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Čebelarska 18
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Spevan Jožica, izstop
12. 2. 1999; Spevan Ernest, Pesnica pri
Mariboru, Počehova 82, vstop 1. 3. 1990,
vložek 1,092.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Spevan Sabina, Pesnica pri Mariboru, Počehova 82, vstop 12. 2. 1999, vložek 504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Spevan Mitja, Pesnica pri Mariboru,
Počehova 79, vstop 12. 2. 1999, vložek
504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Spevan Ernest, razrešen 12. 2.
1999; direktorica Spevan Sabina, imenovana 13. 2. 1999, zastopa družbo skupaj z
drugim direktorjem; direktor Spevan Mitja,
imenovan 13. 2. 1999, zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem.
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska 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 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51620 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-403212
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00309 z dne 3. 5. 1999
pri subjektu vpisa AKORD, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Starše 68,
2205 Starše, pod vložno št. 1/02273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, poslovnega deleža, zastopnika, omejitev pooblastil zastopnika in
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5381851
Ustanovitelj: Kovaček Anton, Starše,
Starše 68, vstop 3. 5. 1990, vložek
3,753.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Presker Darja, izstop 31. 12. 1998.
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debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-

na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Preskar Darja, razrešena 10. 2.
1999; direktor Kovaček Anton, razrešen
10. 2. 1999 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-403213
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01096 z dne 3. 5. 1999
pri subjektu vpisa AQUA SYSTEMS, gospodarjenje z vodami, d.o.o., sedež: Prešernova ulica 34/I, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10223/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, akta o ustanovitvi in
člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 1215027
Osnovni kapital: 141,000.000 SIT
Ustanovitelji: SUEZ LYONNAISE DES
EAUX, Nanterre 92000, Francija, 72 Avenue de la Liberte, vstop 6. 8. 1997, vložek
45,966.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; DEGREMONT S.A., Rueil Malmasion
92500, Francija, 183 Ave Du Dix Huit Juin
1940, vstop 22. 7. 1998, vložek
42,864.000S IT, odgovornost: ne odgovarja; AQUA.NET, Wasser und Freizeitanlagen Steiermark GmbH, Graz 8010, Avstrija, Leonhardgurtel 10, vstop 22. 7. 1998,
vložek 45,966.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; STYRCON, Projektenwicklungsund Beteiligungs-GmbH, Graz 8020, Avstrija, Puchstrasse 76, vstop 22. 7. 1998, vložek 6,204.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Giani Giovanni,
Le Lorier Patrice Jean Raamond, Morin Denis Marie Piere, Kranz Josef in Martischnig
Georg Maria, vsi vstopili 22. 7. 1998.
Rg-403214
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00569 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa CARANTANIA INC., družba za inženiring, marketing in trgovino,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 22,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/07870/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5735823
Firma: FOTOLAND, podjetje za fotografske storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FOTOLAND, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva
ulica 28
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na

Rg-403217
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00016 z dne 26. 5. 1999
pri subjektu vpisa EURO-FINANC MARKETING, družba za druge zavarovalne posle, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 3-5,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/10377/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov,
zastopnikov, tipa zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5938821
Firma: EURO FINANZMARKETING,
družba za druge zavarovalne posle,
d.o.o.
Skrajšana firma: EURO FINANZMARKETING, d.o.o.
Ustanovitelja: E.F.M. FOUNDATION,
Kneževina Liechtenstein, Vaduz, vstop
10. 7. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; PRUSAC VERSICHERUNGSVERMITTLUNGS KG, Gratwein, Avstrija, Siedlungstr. 3, vstop 10. 7.
1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gašpar Aleksander, izstop
10. 7. 1998.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Gašpar Aleksander, razrešen 10. 7.
1998; prokurist Graf Josef, Graz 8010, Avstrija, Rudolfstrasse 81a, razrešen 10. 7.
1998 in imenovan za direktorja; direktor
Prusac Mirko, Gratwein 8112, Avstrija,
Siedlungstr. 3, imenovan 10. 7. 1998; direktorica Ploj Natalija, Maribor, Frana Kovačiča 7, imenovana 10. 7.1998; direktor
Prostran Kristijan, Murska Sobota, Kardoševa ulica 8, imenovan 10. 7. 1998; direktor Mori Smiljan, Radlje ob Dravi, Vurmat
del 17, imenovan 10. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-403218
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00695 z dne 27. 5. 1999
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKA BISTRICA, sedež: Partizanska cesta 30, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/04226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5114357
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Arbeiter Miran, razrešen 10. 5. 1999;
direktorica Lešnik-Hren Jožefa, Orehova
vas, Lešnikova ulica 16-Hotinja vas, imenovana 11. 5. 1999, zastopa družbo kot v.d.
direktorice.
Rg-403219
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00699 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa OTIS LIFT, d.o.o., projektiranje, prodaja, montaža in vzdrževanje dvigal; firma v ang. jeziku: OTIS LIFT
Ltd. project, sale, installation and..., sedež: Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10422/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5913438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kasper Hubert, razrešen 31. 12.
1998; direktorica Ketiš Andreja, Maribor,
Smetanova ulica 31, imenovana 1. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-403220
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01803 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa IMPOL, industrija metalnih polizdelkov, d.d., sedež: Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/00460/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5040736
Osnovni kapital: 4.063,000.000 SIT.
Rg-403222
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00152 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa DARTECH, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Vetrinjska 10,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/10342/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, poslovnega deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1253611
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Ustanovitelj: Krsnik Matjaž, izstop 19. 1.
1999; Radovanovič Dejan, Maribor, Limbuška cesta 130, vstop 4. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403223
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00007 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa KONSTRUKTORKODEL, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., sedež: Miklavška 59, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/04894/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5567670
Osnovni kapital: 4,776.000 SIT
Ustanovitelj: SGP KONSTRUKTOR,
d.d., Maribor, Sernčeva ulica 8, vstop
7. 2. 1992, vložek 4,776.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403224
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00082 z dne 25. 5. 1999
pri subjektu vpisa MARKER VREČAR &
CO., podjetje za izobraževanje, marketing, storitve in trgovino, k.d., sedež: Vranji vrh 27, 2214 Sladki vrh, pod vložno
št. 1/04607/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5582814
Firma: MARKER VREČAR & CO., družba za trgovino in storitve, k.d.
Sedež: 2000 Maribor, Fochova ulica 29
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51700 Druga trgovina na debelo; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70110
Orgnaizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74202 Prostorsko
planiranje
in
urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-403225
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01768 z dne 27. 5. 1999
pri subjektu vpisa LENTHERM-INVEST, vodenje, trženje in proizvodnja, d.o.o., sedež: Industrijska cesta 1, 2230 Lenart v
Slovenskih
Goricah,
pod
vložno
št. 1/09032/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5822998
Osnovni kapital: 14,020.000 SIT
Ustanovitelji: Grivec Jožef, Lenart v Slovenskih goricah, Radehova 18, vstop
28. 12. 1993, vložek 3,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bračič Vinko, Lenart v Slovenskih goricah, Zamarkova 5,
vstop 28. 12. 1993, vložek 260.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Golob Slavko,
izstop 16. 10. 1997; Zupanc Dušan, izstop
23. 10. 1997; Šnofl Andrej, izstop 16. 10.
1997; Fišer Silester, izstop 3. 12. 1997;
Rojs Roman, izstop 3. 12. 1997; Mlinarič
Franc, izstop 3. 12. 1997; Farasin Marjan,
izstop 16. 10. 1997; Prosenjak Miroslav,
izstop 16. 10. 1997; Jančič Anton, Maribor, Jakopičeva 5, vstop 28. 12. 1993, vložek 3,120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rola Janez, izstop 3. 12. 1997;
Vračko Zdravko, izstop 3. 12. 1997; Kmetič Srečko, izstop 16. 10. 1997; Bratkovič
Franc, izstop 16. 10. 1997; Žižek Jožef,
izstop 16. 10. 1997; Kolarič Danilo, izstop
16. 10. 1997; Lah Franc, izstop 3. 12.
1997; Pavlič Daniela, izstop 16. 10. 1997;
Fekonja Alojz, izstop 3. 12. 1997; Krajnc
Janko, izstop 3. 12. 1997; Bela Anton, izstop 16. 10. 1997; Cafnik Jožef, izstop
3. 12. 1997; Kokol Milenka, izstop 23. 10.
1997; Senekovič Pavla, izstop 3. 12.
1997; Zorko Roman, izistop 3. 12. 1997;
Zemljič Stanislav, izstop 3. 12. 1997; Ličen Tatjana, izstop 16. 10. 1997; FEROTERM-LENTERM, toplotna tehnika, d.o.o.,
Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 12, vstop 5. 9. 1994, vložek 5,440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403226
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00697 z dne 28. 5. 1999
pri subjektu vpisa RENTATRADE, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Ješenca 2, 2327 Rače, pod vložno
št. 1/01192/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5317827
Firma: RENTATRADE, storitvena in trgovska družba, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1999:
28520 Splošna mehanična dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45310 Električne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
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tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400 Oglaševanje; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Matična št.: 5553571
Ustanovitelja:
TERME
MARIBOR,
zdravstvo, turizem, rekreacija, d.d., Maribor, Ulica heroja Šlandra 10, vstop
18. 10. 1991, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; RENZLOR SECURITIES
CORP.,
Panama,
vstop
18. 10. 1991, vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čabrian Krešimir, razrešen 31. 10.
1998; direktorica Pukl Manja, Maribor, Klinetova 4, imenovana 1. 11. 1998.
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z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-

Rg-403227
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00634 z dne 27. 5. 1999
pri subjektu vpisa RENZLOR-MB, družba
za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Koroška cesta 172, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/04771/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovitelja, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:

Rg-403229
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 99/00566 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA MARIBOR, sedež: Partizanska cesta 54, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09400/04 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5881447264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jelen Milena, razrešena 15. 1.
1999; direktor Zupanc Borislav, Ponikva,
Lutrje 15a, imenovan 8. 1. 1999.
Rg-403230
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00380 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa IDEAAL PROJEKT, podjetje za inženiring in projektiranje, d.o.o.,
sedež: Tomšičeva 1d, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/03896/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5493919
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Trg
svobode 26.
Rg-403231
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00363 z dne 4. 5. 1999
pod št. vložka 1/10600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1403621
Firma: PROMESA, družba za trgovino
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMESA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica borcev
za severno mejo 4
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Brecelj Samo, Ajdovščina,
Goriška cesta 13, vstop 8. 4. 1999, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ilija Samo, Ljubljana, Cesta 24. junija 78,
vstop 8. 4. 1999, vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drobnak Miran,
Maribor, Efenkova ulica 15, vstop 8. 4.
1999, vložek 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Ilija Samo, imenovan 8. 4. 1999, zastopa družbo brez omejitev; direktor Brecelj Samo, imenovan 8. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Drobnak Miran, imenovan 8. 4. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28520
Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
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no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih 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, pod šifro K 74.140 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-403232
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00304 z dne 4. 5. 1999
pri subjektu vpisa BESTUM, družba za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., sedež: Jadranska cesta 25, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1317164
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bollini Claudio, Castiglione delle Stivere, Via Dottorina 51b – Italija, imenovan
8. 3. 1999.
Rg-403625
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00728 z dne 29. 6. 1999
pri subjektu vpisa MARLES POHIŠTVO
MARIBOR, d.d., sedež: Limbuška cesta
2,
2341
Limbuš,
pod
vložno
št. 1/01057/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5297761
Osnovni kapital: 1.117,978.000 SIT
Dne 29. 6. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 12. 2. 1999.
Rg-403648
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00670 z dne 23. 6. 1999
pod št. vložka 1/10639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1414640
Firma: DOMINGA, družba za posredovanje, tehnično in poslovno svetovanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: DOMINGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Brumen Brigita, Maribor,
Ribniška ulica 12, vstop 7. 6. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brumen Franc, Maribor, Ribniška ulica 12, imenovan 7. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 22110 Izdajanje knjig; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
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lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.140 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-403662
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00193 z dne 21. 6. 1999
pri subjektu vpisa PRVA GIMNAZIJA MARIBOR, sedež: Trg generala Maistra 1,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/00100/00 vpisalo v sodni register tega sodišča organiziranje javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda, spremembo dejavnosti, zastopnika in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085535
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zorko Srečko, Maribor, Košaški dol 58, razrešen 1. 4. 1997 in ponovno imenovan za
ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev;
Mažgon Mojca, razrešena 31. 8. 1998 kot
pomočnica ravnatelja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1999:
2215 Drugo založništvo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 8021 Srednješolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-403666
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00544 z dne 21. 6. 1999
pri subjektu vpisa A.K. CO., trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Poljska 4, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5615976
Firma: A.K.CEPT, družba za storitve,
svetovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: A.K.CEPT, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Jurčičeva ulica 8/II
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Klemenčič Andrej, Maribor,
Poljska 4, vstop 19. 3. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1999:
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti,
pod šifro K 74.140 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-403731
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00585 z dne 10. 6. 1999
pri subjektu vpisa PGM, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Ulica Jelnčevih 50,
2431
Pekre-Limbuš,
pod
vložno
št. 1/02391/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5382076
Sedež: 2000 Maribor, Strma ulica 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Krajnc Bojana, izstop
30. 4. 1999; Senica Vesna, Maribor, Ribniška 2, vstop 30. 4. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hren Amalija, Limbuš, Ulica Jelenčevih 50, vstop 30. 4. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Krajnc Bojana, razrešena 30. 4.
1999; direktor Hren Martin, Limbuš, Ulica
Jelenčevih 50, imenovan 30. 4. 1999, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Senica Maksimiljan, Maribor, Ribniška ulica 2,
imenovan 30. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1999:
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje.
Dejavnost, izbrisana dne 10. 6. 1999:
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-403748
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00561 z dne 7. 6. 1999
pri subjektu vpisa DARTECH, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Vetrinjska 10,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/10342/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:
Matična št.: 1253611
Sedež: 2000 Maribor, Miklavčeva 7.
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Rg-400272
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00016 z dne 15. 2.
1999 pri subjektu vpisa KAT – podjetje za
proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež: Biserjane 6a, 9244 Videm
ob
Ščavnici,
pod
vložno
št. 1/02179/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje, in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5904706
Firma: EHO-KAT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: EHO-KAT, d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Panonska 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kocuvan Albina, Sv. Jurij
ob Ščavnici, Biserjane 6a, vstopila 30. 5.
1995, in Horvat Željko, Ljutomer, Veščica
10, vstopil 13. 1. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Željko, imenovan 13. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 45220
Postavljanje 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 Oblaganje tal in sten;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
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in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
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drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74820 Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posrednišva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register dne 15. 2. 1999 s sklepom
Srg 99/00016.
Rg-401081
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00072 z dne 31. 3.
1999 pri subjektu vpisa ASD, podjetje za
proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Boračeva 32a, 9252
Radenci, pod vložno št. 1/01265/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, naziva osebe, pooblaščene za zastopanje, in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5580854
Sedež: 9252 Radenci, Boračeva 32c
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mir
Smiljana, Radenci, Boračeva 32a, razrešena 25. 3. 1999 kot družbenica in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 17300
Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17520
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene
embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnože-

vanje računalniških zapisov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 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 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
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specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni
tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 62100 Zračni promet na rednih linijah; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 64200 Telekomunikacije; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71320 Dajanje gradbenih

strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pod šifro 67.130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom,
opravlja samo posle menjalnice in zastavljalnice, pod šifro 74.140 Podjetniško in
poslovno svetovanje ne opravlja arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci, pod šifro 74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje opravlja samo varovanje.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register dne 31. 3. 1999, s sklepom Srg 99/00072.
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opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih

Rg-401092
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00122 z dne 7. 4.
1999 pri subjektu vpisa GRADBENIK, Splošno gradbeno podjetje, d.d., sedež:
Kranjčeva 6, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00237/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5077885
Člani nadzornega sveta: Humar Franc,
Hajdinjak Silvo in Janežič Tatjana, izstopili
2. 3. 1999; Ratkai Roman, Starčevič Ivan
in Robić Marjan, vstopili 2. 3. 1999.
Sprememba statuta z dne 2. 3. 1999.
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Rg-401497
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00164 z dne 2. 4.
1999 pri subjektu vpisa Zdravilišče Moravske Toplice, d.d., sedež: Kranjčeva
12, 9226 Moravske Toplice, pod vložno
št. 1/00447/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravo sklepa Srg 98/00590
z dne 5. 3. 1999 o vpisu spremembe statuta s temile podatki:
Matična št. 5213622
Pod Srg 98/00590 se datum spremembe statuta pravilno glasi: 18. 12. 1998.
Rg-402399
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00184 z dne 23. 4.
1999 pri subjektu vpisa POMURKA, mesna industrija, d.o.o., Murska Sobota – v
stečaju, sedež: Panonska 11, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00166/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o ustavitvi stečajnega postopka in potrditvi
prisilne poravnave ter spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5151317
Firma: POMURKA, mesna industrija,
d.o.o., Murska Sobota
Skrajšana firma: POMURKA, d.o.o.,
Murska Sobota
Sedež: 9000 Murska Sobota, Panonska 11
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
stečajnemu upravitelju Koren Milanu, ki je
bil razrešen 25. 3. 1999.
Sklep tega sodišča St 8/95-2059 z dne
17. 2. 1999 (pravnomočen dne 25. 3.
1999) o potrditvi prisilne poravnave in ustavitvi stečajnega postopka.
Rg-402591
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00506 z dne 22. 4.
1999 pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva, sedež: Partizanska 18, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00061/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5052572000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvatič Velimir, Lendava, Dolga vas
3a, imenovan 1. 10. 1998, zastopa univerzo z omejitvijo, da sklepa pogodbe o nakupu in prodaji nepremičnin po sklepu sveta
LU; direktorica Hojnik Irena, razrešena
30. 9. 1998.
Rg-402592
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00012 z dne 19. 4.
1999 pri subjektu vpisa A SERVIS, servis
in trgovina, d.o.o., sedež: Kroška cesta
58, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02277/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 5967759
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 28520
Splošna mehanična dela; 51430 Trgovina
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na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem.
Vpiše se sprememba akta družbe z omejeno odgovornostjo, sprejeta dne 14. 1.
1999.
Rg-402701
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00600 z dne 22. 4.
1999 pod št. vložka 1/02399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča samostojnega
podjetnika s temile podatki:
Matična št.: 1365517
Firma: INTERCORN TRADING, proizvodnja in trgovina Jožef Jerič, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 9231 Beltinci, Gančani 94
Ustanovitelj: Jerič Jožef, Beltinci, Gančani 185a, vstopil 22. 12. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerič Jožef, imenovan 22. 12. 1998,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 15720 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja
sladkorja; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in
kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;

15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
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govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 74820 Pakiranje.

razen veterinarskih storitev; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 74700 Čiščenje stavb;
85200 Veterinarstvo.

nih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov.

Rg-403049
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00499 z dne 14. 1.
1999 pod št. vložka 1/02385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1338030
Firma: VETERINARSKI INŽENIRING
AGROMERKUR, d.o.o., Družba za veterinarstvo, Murska Sobota
Skrajšana firma: V.I.A., d.o.o., Murska
Sobota
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Industrijska ulica 8
Osnovni kapital: 2,152.700 SIT
Ustanovitelja: AGROMERKUR, d.o.o.,
Proizvodnja perutninskega mesa, Murska
Sobota, Industrijska ulica 8, vložek
1,052.700 SIT, in ABC POMURKA – skupina podjetij, Murska Sobota, d.o.o., Lendavska 11, vložila 1,100.000 SIT – vstopila
9. 12. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šinko Bojan-Branko, Murska Sobota, Černelavci, Slovenska 13, imenovan
9. 12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja
drugih živali; 01420 Storitve za živinorejo,

Rg-403051
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00527 z dne 17. 12.
1998 pri subjektu vpisa Lavra – župnijski
vrtec v Murski Soboti, sedež: Juša Kramarja 2, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02199/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena, sedeža,
naziva ustanoviteljice, dejavnosti in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5890594
Firma: ŽUPNIJSKI ZAVOD SV.
MIKLAVŽA, Murska Sobota
Sedež: 9000 Murska Sobota, Gregorčičeva 4
Ustanoviteljica: Župnija Murska Sobota,
Murska Sobota, Gregorčičeva 2, vstopila
23. 11. 1995, vložila 100.000 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sraka Marjeta, razrešena 30. 11. 1998; direktor Bedernjak Karel, Zgornja Kungota,
Jurski vrh 5, imenovan 1. 12. 1998, zastopa zavod z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe s soglasjem ustanoviteljice.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-403050
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00011 z dne 15. 1.
1999 pri subjektu vpisa VETERINARSKI
INŽENIRING AGROMERKUR, d.o.o.,
Družba za veterinarstvo, Murska Sobota, sedež: Industrijska ulica 8, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popravo sklepa opr. št. Srg 98/00499 z dne
14. 1. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 1338030
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škrilec Bojan-Branko, Murska Sobota, Černelavci, Slovenska 13, imenovan
9. 12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403077
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00316 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa ABD – DIMNIKARSTVO, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Lendavska 57, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, osnovnega kapitala in
družbenikov ter njihovih deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5452007
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: DIMNIKAR, Dimnikarsko
podjetje Beltinci, d.o.o., izstopil 9. 7. 1998;
Brenčič Alojz, Murska Sobota, Rakičan,
Partizanska 14, vstopil 7. 1. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta dne 9. 7. 1998.
Rg-403081
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00167 z dne 29. 4.
1999 pri subjektu vpisa GRADBENIK, Splošno gradbeno podjetje, d.d., sedež:
Kranjčeva 6, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00237/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5077885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bensa Anton, razrešen 19. 3. 1999;
direktor Novak Miroslav, Murska Sobota,
Lendavska 19a, imenovan 22. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-403082
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00510 z dne 28. 4.
1999 pri subjektu vpisa Center za socialno delo, Gornja Radgona, sedež: Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona,
pod vložno št. 1/00204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matinča št.: 5227895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mauko Stane, razrešen 18. 2. 1998;
direktorica Šauperl Marija, Benedikt, Bendikt 106, imenovana 19. 10. 1998, zastopa zavod brez omejitev, razen pri sklepanju
pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem, kjer si mora pridobiti soglasje
ustanovitelja.
Rg-403083
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00194 z dne 13. 5.
1999 pod št. vložka 1/02393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1399225
Firma: ASLO – Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ASLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 9000 Murska Sobota, Trg
zmage 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Cvetko Šarika, Murska Sobota, Štefana Kovača 3, in CHAMPIFROST
PRODUKTIONS – UND HANDELSGESMBH, Wollach, Republika Avstrija, Wolach
20, vstopila 18. 3. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cvetko Dušan, Murska Sobota, Ulica
Ivana Regenta 17, imenovan 18. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah.
Rg-403085
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00110 z dne 26. 4.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Tišina, p.o., sedež: 9251 Tišina, Tišina 4b,
pod vložno št. 1/00041/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice, dejavnosti in naziva zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5085721
Firma: OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
Skrajšana firma: OŠ TIŠINA
Sedež: 9251 Tišina, Tišina 4b
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 7. 12. 1996; Občina Cankova –
Tišina, Tišina 4, vstopila 7. 12. 1996, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gider Marjeta, Murska Sobota, Slomškova 66,
ki od 15. 9. 1992 kot ravnateljica zastopa
zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 55510
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov.
Rg-403084
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00190 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa AHSA-ZIMSKI VRTOVI, Podjetje za izdelavo in trženje,
d.o.o., sedež: Lendavska 29, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.1/02160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5906466
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kovačič Leon, razrešen 4. 5. 1998;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Hell Ferdinand, Unterpremsttaten, RudolfSimon-Weg 12 razrešen 4. 5. 1998 kot
skupni prokurist in imenovan za prokurista,
in Popovič Petko, Cankova, Gerlinci 53,
razrešen 4. 5. 1998 kot skupni prokurist in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z
naslednjimi
omejitvami:
do
zneska
100.000 SIT lahko sklepa sam vse posle in
predstavlja in zastopa družbo brez vseh
omejitev; od zneska 100.001 SIT do zneska 500.000 SIT lahko zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse posle s soglasjem
družbenika Ferdinanda Hella; nad zneskom
500.001 SIT lahko zastopa in predstavlja
družbo ter sklepa vse posle le s soglasjem
družbenika Ferdinanda Hella.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 4. 5.
1998.
Rg-403086
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00188 z dne 28. 4.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
CANKOVA, p.o., sedež: Cankova 27,
9261
Cankova,
pod
vložno
št. 1/00062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
spremembo imena, ustanoviteljice in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085608
Firma: OSNOVNA ŠOLA CANKOVA
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 7. 12. 1996; Občina Cankova –
Tišina, Tišina 4, vstopila 7. 12. 1996, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 55510
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovnje športnih objektov.
Rg-403088
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00221 z dne 7. 5.
1999 pri subjektu vpisa POMURKA, mesna industrija, d.o.o., Murska Sobota, sedež: Panonska 11, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5151317
Firma: POMURKA, mesna industrija,
d.d., Murska Sobota
Skrajšana firma: POMURKA, d.d., Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.406,799.000 SIT
Ustanovitelji: Kmetijska zadruga Dobrovnik, z.o.o., KLAS, Splošna kmetijska
zadruga Križevci, z.o.o., KMETOVALEC,
Splošna kmetijska zadruga Ljutomer,
z.o.o., Kmetijska zadruga Šempeter,
z.o.o., Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o.,
HMEZAD, Kmetijska zadruga Gotovlje,
z.o.o., Kmetijska zadruga Lendava, z.o.o.,
HMEZAD, Kmetijska zadruga Braslovče,
z.o.o., Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o.,
Splošna kmetijska zadruga Črenšovci,

z.o.o., HMEZAD, Kmetijska zadruga Trnava, PANONKA, Splošna kmetijska zadruga
Beltinci, z.o.o. PANONKA, Splošna kmetijska zadruga Cankova, z.o.o., HMEZAD,
Kmetijska zadruga Petrovče, z.o.o., PANONKA, Splošna kmetijska zadruga Martjanci, z.o.o., Kmetijska zadruga Šmarje,
kmetijstvo, trgovina, gostinstvo, z.o.o.,
PANONKA, Splošna kmetijska zadruga Petrovci, z.o.o., PANONKA, Splošna kmetijska zadruga, M. Sobota, z.o.o., HMEZAD,
Kmetijska zadruga Prebold, z.o.o., PANONKA, Splošna kmetijska zadruga Prosenjakovci, z.o.o., Kmetijska zadruga Lovrenc na Pohorju, z.o.o., HMEZAD, Kmetijska zadruga Vransko, z.o.o., in Sklad R
Slovenije za razvoj, izstopili 25. 3. 1999;
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Slovenska 160 in PANONKA, Kmetijska zadruga, z.o.o., v stečaju, Murska Sobota, Kocljeva 16, vstopili 25. 3. 1999,
Kmetijska zadruga Hotiza-Polana, z.o.o.,
Lendava, Hotiza 151, Kmetijska zadruga
Turnišče, z.o.o., Turnišče, Štefana Kovača
65, in Kmetijska gozdarska zadruga Konjice, z.o.o., Slovenske Konjice, Oplotniška
c. 1, izstopile in ponovno vstopile 25. 3.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrečič Milan, Mačkovci, Pečarovci
10, imenovan 25. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Zagožen Marija, Leskovšek Alojz, Čadež Anka, Cigut Štefan, Bokan Jože in Balažic Štefan, vstopili
25. 3. 1999.
Dejavnost, izbrisana 7. 5. 1999: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 01131
Vinogradništvo; 01240 Reja perutnine;
01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02020 Gozdarske storitve; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 15200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410
Proizvodnja surovega olja in maščob;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja krmil; 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
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javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 60230
Drug kopenski potniški promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Dejavnosts potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72300 Obdelava
podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
odročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge dejavnosti javne higiene.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro
74.1200 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne opravlja revizijske dejavnosti in
pod šifro 74.140 Podjetniško in poslovno
svetovanje ne arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403089
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00275 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa FONTRADE, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Staneta
Rozmana 17, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01353/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in bivališča ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5599245
Sedež: 9000 Murska Sobota, Staneta Rozmana 17
Ustanovitelj: Gorjanc Boštjan, Murska
Sobota, Gregorčičeva ulica 57, vstopil
17. 3. 1992, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Gorjanc
Boštjan,
imenovan
17. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 45310 Električne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 64200 Telekomunikacije; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 72200 Svetovanje in oskrba
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15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 41000 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
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z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti.
Rg-403090
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00269 z dne 31. 3.
1999 pri subjektu vpisa AHSA-ZIMSKI VRTOVI, Podjetje za izdelavo in trženje,
d.o.o., sedež: Lendavska 29, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe, firme, družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5906466
Firma: ZIMSKI VRTOVI, Podjetje za izdelavo in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZIMSKI VRTOVI, d.o.o.
Ustanovitelj: Hell Ferdinand in Hodl Elisabeth, izstopila 20. 5. 1998, KONTO,
Podjetje za finančno svetovalni računovodski servis, Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota, Finžgarjeva 9, vstopil 20. 5. 1998,
vložil 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Hell Ferdinand, razrešen 5. 6. 1998;
Popovič Petko, Cankova, Gerlinci 53, razrešen 5. 6. 1998 kot direktor in imenovan
za prokurista, ki zastopa družbo z naslednjimi omejitvami: do zneska 100.000 SIT lahko sklepa sam vse posle in predstavlja in
zastopa družbo brez vseh omejitev; od zneska 100.001 SIT do zneska 500.000 SIT
lahko zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse posle s soglasjem družbenika Ferdinanda Hella; nad zneskom 500.001 SIT
lahko zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse posle le s soglasjem družbenika Ferdinanda Hella, ter direktor Kovačič Leon,
Murska Sobota, Cvetkova 26, imenovan
5. 6. 1998 ki zastopa družbo brez omejitev.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 5. 6.
1998.
Rg-403091
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00700 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa REMO – FARIČ IN
DRUGI, inženiring, posredništvo, trgovina, d.n.o., sedež: Černelavci, Slovenska
ulica 1, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00536/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5382459
Firma: REMO – ZRINSKI IN DRUGI, inženiring, posredništvo, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: REMO – ZRINSKI IN
DRUGI, d.n.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Gregorčičeva 25
Ustanovitelj: Farič Svetlana, izstopila
13. 11. 1997; Zrinski Igor, Murska Sobota,
Gregorčičeva 25, vstopil 13. 11. 1997, vložil 1.400 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Farič Svetlana, razrešena
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13. 11. 1997; direktor Zrinski Igor, imenovan 13. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22110 Izdajanje knjig; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 35300 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-403092
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00404 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa INFOSTIK, Inženiring funkcionalnih omrežij, splošne telekomunikacije in zaščita, d.o.o., sedež:
Lendavska 39, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/02290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, družbenika in poslovnega deleža, sedeža, dejavnosti in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 1122401
Sedež: 9000 Murska Sobota, Noršinska 8
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Jauk Slavko, izstopil 9. 9.
1998; Kolar Ferdo, Puconci, Puconci 19,
vstopil 11. 3. 1997, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52740
Druga popravila, d.n.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta dne 10. 9. 1998.
Rg-403093
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00209 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa ARPI S, podjetje
za prodajo nafte in naftnih derivatov,
Dolnji Lakoš, d.o.o., sedež: Dolnji Lakoš
79a, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/01874/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.. 5761352
Sedež: 9220 Lendava, Dolnji Lakoš
79a
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje.
Rg-403094
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00063 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa FUNFOOD, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Dankovci 32a, 9202 Mačkovci, pod vložno št. 1/01682/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogodbe, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5690773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fišer Andrej, Murska Sobota, Naselje ljudske pravice 40, imenovan 9. 2. 1999,
zastopa družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 22220
Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
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torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi

stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno skruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 9. 1.
1998.
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ki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 9. 2.
1999.
Rg-403095
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00058 z dne 31. 3.
1999 pri subjektu vpisa HINCO – trgovsko
proizvodno podjetje, Lendava, d.o.o., sedež: Mlinska ulica št. 3, 9220 Lendava,
pod vložno št. 1/01489/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5641276
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hajdinjak Jožef, razrešen 28. 1.
1999; Hajdinjak Mitja, Lendava, Rudarska
24, razrešen 28. 1. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščine družbe dne
28. 1. 1999.
Rg-403097
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00163 z dne 7. 4.
1999 pri subjektu vpisa ABC POMURKA –
SKUPINA PODJETIJ – Razvojno svetovanje in zastopanje pomurskega kmetijstva in živilstva, d.o.o., sedež: Lendavska 11, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00961/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5494753
Ustanovitelj: Sklad R Slovenije za razvoj,
izstopil 20. 12. 1996; PLOD PID, d.d.,
Ljubljana, Gosposvetska 5, vstopil 20. 12.
1996, vložil 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-403096
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00017 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa CENTER, Trgovina na debelo in drobno, Gornji Lakoš,
d.o.o., sedež: Gornji Lakoš št. 33, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/00481/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5371244
Sedež: 9220 Lendava, Gornji Lakoš
št. 33
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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Rg-403098
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00445 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa SABOL TEX, Trgovina s tekstilom, Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Slovenska cesta št. 42, 9000
Murska
Sobota,
pod
vložno
št. 1/02317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in
spremembo prokurista s temile podatki:
Matična št.: 1227289
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Hoblaj Đuro, razrešen 7. 10. 1998;
prokuristka Hakl Vlasta, Murska Sobota,
Mladinska ulica 10, imenovana 7. 10.
1998.
Vpiše se sprememba pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo,
sprejeta na skupščini družbe dne 7. 10.
1998.
Rg-403099
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00228 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa BROD NA MURI –
borzno posredniška hiša, d.o.o., sedež:
Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1306642
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kocljeva ulica 1a.
Rg-403100
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00023 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa HORIS, Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Rakičan, Prešernova 33,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
družbenikov, njihovih poslovnih deležev, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5761522
Sedež: 9000 Murska Sobota, Rakičan, Prešernova 33
Ustanovitelj: Ričnik Bojan, Murska Sobota, Slomškova 66, vstopil 9. 4. 1993,
vložil 1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat Marjan, izstopil 16. 1.
1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ričnik Bojan, imenovan 9. 4. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; Horvat Marjan, razrešen 16. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
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kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-

vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Dejavnost kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
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objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.

vložno št. 1/00246/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5205301
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja
testenin.
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čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dejanje lastnih nepremičnin v najem; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n. družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, od dejavnosti pod šifro 52488
– Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., ne opravlja trgovine
na drobno z orožjem in strelivom in razstrelivom, od dejavnosti pod šifro 74140 – Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 16. 1.
1998.
Rg-403101
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00104 z dne 8. 4.
1999 pri subjektu vpisa LORAL – podjetje
za trgovske in storitvene dejavnosti, Stavešinski vrh, d.o.o., sedež: Stavešinski
vrh 15, 9245 Spodnji Ivanjci, pod vložno
št. 1/00326/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5305497
Firma: LORAL, gradbeno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: LORAL, d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Ljutomerska c. 29a
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih

Rg-403102
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00309 z dne 13. 4.
1999 pri subjektu vpisa T.I.P., transport,
inženiring in proizvodnja, d.o.o., Lendavske Gorice 18a, Lendava, sedež: Lendavske Gorice 18a, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta družbe, osnovnega kapitala, družbenikov in njihovih deležev ter dejavnosti družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5458757
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Ščap Alojz, izstopil 2. 7.
1998; Ščap Robert, Lendava, Lendavske
Gorice 18a, vstopil 2. 7. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 13. 4. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-403103
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00170 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa PEKARNA MURA,
proizvodnja kruha in peciva, d.d., sedež:
Lackova 2, 9250 Gornja Radgona, pod

Rg-403104
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00132 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu ERINOX, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Tišina št. 1, 9251 Tišina, pod vložno št. 1/02322/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogodbe, dejavnosti, osnovnega kapitala in osnovnih vložkov družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 1227220
Osnovni kapital: 15,200.000 SIT
Ustanovitelja: Farič Jožef, Tišina, Tropovci, Kolesarska ulica 17, in Rožman Janez,
Radenci, Štefana Kovača ulica 1, vstopila
30. 10. 1997, vložila po 7,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 52740
Druga popravila, d.n.; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 17. 3.
1999.
Rg-403105
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00231 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa Prašičereja Podgrad, d.d., sedež: Podgrad št. 1, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5458854
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Štabuc Starčevič Dominika, razrešena 26. 4. 1999; direktor Maček Geza,
Puconci, Puconci 28, imenovan 26. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-403106
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00159 z dne 29. 4.
1999 pri subjektu vpisa Splošno gradbeno podjetje Pomgrad, Murska Sobota,
d.d., sedež: Štefana Kovača 10, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5459001
Član nadzornega sveta: Babič Mirko,
vstopil 26. 2. 1999.
Rg-403107
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00279 z dne 26. 4.
1999 pod št. vložka 1/01968/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5791685001
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Firma: ODA TEAM, Podjetje za svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov, d.o.o., PODRUŽNICA MARIBOR
Skrajšana firma: ODA TEAM, d.o.o., –
PODRUŽNICA MARIBOR
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 84
Ustanovitelj: ODA TEAM, Podjetje za svetovanje in izdelavo informacijskih sistemov,
d.o.o., Mala Nedelja, Mala Nedelja 32, vstopil 11. 6. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Rostaher Mihael in Rostaher Jelka,
oba iz Male Nedelje, Mala Nedelja 32, imenovana 11. 6. 1998, zastopata podružnico
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-403108
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00104 z dne 29. 4.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
GORNJI PETROVCI, p.o., sedež: Gornji
Petrovci 2, 9203 Gornji Petrovci, pod
vložno št. 1/00123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5085586
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Sapač Branko, razrešen 20. 2. 1996;
zastopnik Gašpar Drago, Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31a, imenovan 1. 3. 1996,
zastopa šolo brez omejitev.
Rg-403110
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00022 z dne 30. 4.
1999 pri subjektu vpisa KMAPS, proizvodno podjetje, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Naselje prekmurske brigade 25,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01626/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov in njihovih
poslovnih deležev, dejavnosti, poslovodje
in družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5679257
Firma: RA-MUR, Trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: RA-MUR, d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Černelavci, Liškova 48
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Sever Štefan st., izstopil
26. 3. 1999; Sever Štefan ml., vstopil 6. 4.
1992, in Sever Nataša, vstopila 26. 3.
1999, oba iz Murske Sobote, Ulica Staneta
Rozmana 8, vložila po 1,054.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Sever Nataša, imenovana 26. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev, Sever
Štefan ml., razrešen 26. 3. 1999 kot direktor in imenovan za prokurista, in prokurist Flisar Stanislav, Murska Sobota, Černelavci, Liškova 48, imenovan 26. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 30. 4. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja; 15840
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin;
15860 Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja
gospodinjskih higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnim izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-

Št.

93 / 18. 11. 1999 / Stran 6281

javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pod šifro 67.130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, družba opravlja samo posle menjalnice in zastavljalnice, pod šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske, revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti in pod šifro 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje ne arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-403112
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00064 z dne 17. 5.
1999 pri subjektu vpisa MURAFIN, družba
za finančne storitve in svetovanje, d.o.o.,
sedež: Slovenska ulica 25, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo poslovodje s temile podatki:
Matična št.. 1337882
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Salavec Dragutin in Polanič Stanko, razrešena 18. 1. 1999; direktor Martinec Štefan, Murska Sobota, Ozka ulica 6,
imenovan 18. 1. 1999, zastopa družbo samostojno, posamično in brez omejitev.
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vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-

Rg-403111
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00183 z dne 17. 5.
1999 pod št. vložka 1/02405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1413678
Firma: MK – HIŠA 2000, podjetje lesnih konstrukcijskih objektov, d.o.o.
Skrajšana firma: MK – HIŠA 2000,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9240 Ljutomer, Ormožka 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kramar Marijan, Ljutomer,
Mekotnjak 3, vstopil 9. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kramer Marijan, imenovan 9. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-403113
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00125 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa LJUTOMERČAN,
kmetijstvo in predelava, d.d., sedež: Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer, pod vložno št. 1/00186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.. 5132452
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kumer Janez, razrešen 14. 3.
1999; direktor Gregurec Slavko, Ormož,
Gregorčičeva ulica 2, imenovan 15. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-403116
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00059 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa POMGRAD – NIZKOGRADNJE, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Bakovska cesta 33,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5625157
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kalazič Jozo, razrešen 1. 2. 1999;
zastopnik Murgelj Ivan, Murska Sobota,
Cankarjeva 1, imenovan 1. 2. 1999, kot
vršilec dolžnosti poslovodje zastopa družbo
z omejitvijo, da potrebuje predhodno soglasje prokurista, če ta ni imenovan, pa soglasje uprave ustanovitelja za izvedbo naslednjih poslov: za sklepanje vseh vrst pravnih poslov, katerih vrednost presega
1,000.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve posla; za odločanje o investicijah,
najemanju in dajanju kreditov, katerih vrednost presega 300.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla; za odtujevanje
ali kakršnokoli obremenjevanje nepremičnin v lasti družbe; za ustanavljanje, sodelovanje kot družbenik in nakup ter prodajo
poslovnih deležev v gospodarskih družbah
in drugih pravnih osebah po zakonu.
Rg-403117
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00191 z dne 14. 5.
1999 pri subjektu vpisa DISKONT – UNIVERZAL, na veliko in malo, Križevci,
d.o.o., sedež: Križevci pri Ljutomeru 136,
9242 Križevci pri Ljutomeru, pod vložno
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št. 1/00353/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5313759
Dejavnost, izbrisana 15. 4. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55112 Dejavnost penzionov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 60220
Storitve taksistov.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvneimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.: 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 60220 Dejavnost taksistov;
70110 Orgnaizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Vpiše se prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z
dne 15. 4. 1999.
Rg-403120
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00558 z dne 14. 5.
1999 pod št. vložka 1/02404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357549
Firma: AVTO ARES, servis in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO ARES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kroška
ulica 58
Osnovni kapital. 58,000.000 SIT
Ustanovitelj: AGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport, d.d., Murska
Sobota, Kroška ulica 58, vstopil 14. 1.
1999, vložil 58,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lenarčič Jože, Murska Sobota, Kajuhova ulica 26, imenovan 14. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 28520
Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 71100
Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-403122
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00282 z dne 28. 4.
1999 pri subjektu vpisa DEKOR-KAMNOSEŠTVO, trgovina in opravljanje storitev, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01485/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5627591
Osnovni kapital. 12,425.000 SIT
Ustanovitelji: Lazar Franc, Murska Sobota, Bakovci, Prečna 7, vložil 573.500
SIT, in Sever Vlado, Murska Sobota, Slovenska 37, vložil 324.500 SIT, vstopila 1. 2.
1992, ter Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
1,209.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 1,209.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložila 7.869.000 SIT,
Časar Alfred, Murska Sobota, Polana 1b,
vložil 200.000 SIT, Miholič Drago, Odranci, Štefana Kovača 32, vložil 240.000 SIT,
Sever Vanja, Murska Sobota, Slovenska 37,
vložila 80.000 SIT, Lazar Olga, Murska Sobota, Bakovci, Prečna ulica 7, vložila
280.000 SIT, Lazar Tomaž, Murska Sobota, Bakovci, Prečna ulica 7, vložil 200.000
SIT, in Šumak Martin, Bogojina, Bogojina
77a, vložil 240.000 SIT, vstopili 13. 8.
1997 – odgovornost: ne odgovarjajo; DEKOR, podjetje finalnih del v gradbeništvu,
p.o., Murska Sobota, Kopališka 2, izstopil
25. 6. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sever Vlado, imenovan 1. 6. 1992,

zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Lazar Franc, imenovan 19. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
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Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana, št. LP 01422/01990-1998/ST z dne
16. 6. 1998.

Rg-403131
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00192 z dne 30. 4.
1999 pri subjektu vpisa Razvojni sklad občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, Lendva, Črenšovci, Kobilje, Odranci es Turnišče Fejlesztesi Alapja, sedež: Partizanska 46, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/02070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naziva osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 5848075
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Feher Mihael, Lendava, Dolga vas 101, razrešen 28. 7. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa sklad brez omejitev.
Rg-403132
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00257 z dne 22. 4.
1999 pri subjektu vpisa FRT, podjetje za
finance in računovodstvo, Dolga vas,
d.o.o., sedež: Dolga vas 132b, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/01944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta družbe s temile podatki:
Matična št.: 5790611
Sedež: 9220 Lendava, Dolga vas
132b
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
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mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-403123
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00099 z dne 26. 4.
1999 pri subjektu vpisa Center za socialno delo Gornja Radgona, p.o., sedež: Leninova ul. 1, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00204/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
zavodih in zakonom o socialnem varstvu,
spremembo imena, sedeža, ustanoviteljice,
dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5227895
Firma: Center za socialno delo Gornja Radgona
Skrajšana firma: CSD Gornja Radgona
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Partizanska c. 13
Ustanoviteljica: Občinska skupnost socialnega skrbstva Gornja Radgona, izstopila
1. 1. 1993; Republika Slovenija, Ljubljana,
vstopila 1. 1. 1993, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mauko Stane, Gornja Radgona, Norički vrh 12, ki od 28. 4. 1994 zastopa
zavod z omejitvijo, da pravne posle v zvezi z
nepremičnim premoženjem sklepa s soglasjem ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 85321
Dejavnost centrov za socialno delo.
Rg-403127
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00172 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA VLAJ LAJOS, Genterovci,
sedež: Genterovci 8b, 9223 Dobrovnik,
pod vložno št. 1/01699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravo sklepa Srg
97/00302 z dne 17. 3. 1999 in Srg
98/00565 z dne 22. 3. 1999 glede imena
zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5089719
Firma: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA
GENTEROVCI, Gonterhazi Ketnyelvu Altalanos Iskola.
Rg-403128
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00018 z dne 29. 4.
1999 pri subjektu vpisa CATV – kabelsko
prenosni sistemi, Murska Sobota, d.d.,
sedež: Kocljeva 4, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo natančnega naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5733421
Sedež: 9000 Murska Sobota, Štefana Kovača 13.
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lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
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kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210
Finančni zakup (leasing); 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
52488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., družba ne
opravlja trgovine na drobno z orožjem, od
dejavnosti 74120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje ne opravlja revizijskih dejavnosti, od
dejavnosti – 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Vpiše se sprememba akta družbe, sprejeta dne 13. 5. 1998.
Rg-403133
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00493 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa ĐURĐA TRANS,
Podjetje za trgovino in gostinstvo, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Kocljeva ul.
13, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01591/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogodbe, družbenikov in njihovih poslovnih deležev ter zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5668123
Ustanoviteljica: Kegljevič Đurđa, Varaždin, Franje Seljana 25, vstopila 22. 6.
1992, vložila 747.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hrman Božidar in Kovšca Boris, izstopila 27. 10. 1998.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Kovšca Borisu, ki je bil razrešen 27. 10.
1998.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne
27. 10. 1998.
Rg-403423
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00171 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o., sedež: Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02259/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5956935
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Krapec Danilo, Lendava, Mohorjeva
34, imenovan 1. 4. 1999.

Rg-403469
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00573 z dne 20. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
RADENCI, sedež: Radgonska cesta št.
10, 9252 Radenci, pod vložno št.
1/00033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice, dejavnosti in
pooblastil zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5082919
Skrajšana firma: OŠ RADENCI
Ustanoviteljica: Občina Gornja Radgona, izstopila 12. 6. 1998; Občina Radenci,
Radenci, Radgonska c. 5, vstopila 12. 6.
1998, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sepešy Danica, Radenci, Kapelska cesta 36,
razrešena 30. 6. 1997 kot zastopnica in
imenovana za ravnateljico, ki zatopa šolo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Rg-403470
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00009 z dne 20. 5.
1999 pri subjektu vpisa Vrtec Murska Sobota, sedež: Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5051304
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Godec Lidija, razrešena 31. 12.
1997; zastopnik Katalinič Dane, Murska Sobota, Bakovci, Mladinska 31, imenovan
1. 1. 1998, kot v.d. ravnatelja zastopa vrtec z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih
poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Rg-403471
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00393 z dne 25. 5.
1999 pri subjektu vpisa Vrtec Murska Sobota, sedež: Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5051304
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Katalinič Dane, Murska Sobota, Bakovci, Mladinska 31, razrešen 1. 9. 1998 kot zastopnik in imenovan za ravnatelja, ki zastopa
zavod z omejitvijo, da brez predhodnega
soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Rg-403472
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00253 z dne 26. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
IV MURSKA SOBOTA, p.o., sedež: Trstenjakova 71, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01453/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
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Rg-403475
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00257 z dne 20. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PUCONCI, sedež: Puconci 178, 9201
Puconci, pod vložno št. 1/00091/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev sklepa Srg 97/00109 z dne 28. 4.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 5085691
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov.
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organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5640253
Firma: OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA
SOBOTA
Skrajšana firma: OŠ IV Murska Sobota
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 28. 2. 1997; Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, vstopila 28. 2. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v
razvoju; 85319 Drugo socialno varstvo z
nastanitvijo.
Rg-403473
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00244 z dne 20. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
GRAD, p.o., sedež: Grad 172e, 9264
Grad, pod vložno št. 1/00108/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena zavoda, ustanoviteljice in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5883121
Firma: OSNOVNA ŠOLA GRAD
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 31. 1. 1997; Občina Kuzma, Kuzma 24, vstopila 31. 1. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov.
Rg-403474
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00109 z dne 28. 4.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PUCONCI, p.o., sedež: Puconci 25, 9201
Puconci, pod vložno št. 1/00091/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085691
Firma: OSNOVNA ŠOLA PUCONCI
Sedež: 9201 Puconci, Puconci 178
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 19. 12. 1996; Občina Puconci,
Puconci 80, vstopila 19. 12. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-403476
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00599 z dne 25. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KUZMA, sedež: Kuzma 20, 9263 Kuzma,
pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5085632000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Marič Ivan, razrešen 31. 8. 1997; ravnateljica Novak Bernarda, Rogašovci, Pertoča 118, imenovana 1. 9. 1997, zastopa
šolo brez omejitev.
Rg-403477
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00246 z dne 20. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KUZMA, p.o., sedež: Kuzma 20, 9263
Kuzma, pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena ustanoviteljice in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085632
Firma: OSNOVNA ŠOLA KUZMA
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 31. 1. 1997; Občina Kuzma, Kuzma 24, vstopila 31. 1. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov.
Rg-403478
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00252 z dne 25. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
III MURSKA SOBOTA, p.o., sedež: Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01452/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5640261
Firma: OSNOVNA ŠOLA III MURSKA
SOBOTA
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 28. 2. 1997; Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, vstopila 28. 2. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Rg-403479
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00216 z dne 18. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
GORNJI PETROVCI, p.o., sedež: Gornji
Petrovci 2, 9203 Gornji Petrovci, pod
vložno št. 1/00123/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, spremembo imena zavoda, ustanoviteljice in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5085586
Firma: OSNOVNA ŠOLA GORNJI
PETROVCI
Skrajšana firma: OŠ GORNJI PETROVCI
Sedež: 9203 Petrovci, Gornji Petrovci 2
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 10. 12. 1996; Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, vstopila 10. 12.
1996, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov.
Rg-403480
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00217 z dne 25. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
GORNJI PETROVCI, sedež: Gornji Petrovci 2, 9203 Petrovci, pod vložno št.
1/00123/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5085586
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gašpar Drago, razrešen 18. 6.
1996; ravnateljica Čeh Danica, Gornji Petrovci 31a, imenovana 19. 6. 1996, zastopa šolo brez omejitev.
Rg-403481
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00268 z dne 20. 5.
1999 pri subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADENCI, p.o., sedež: Titova cesta 1, 9252 Radenci, pod
vložno št. 1/00081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice,
dejavnosti in pooblastil zastopnice s temile
podatki:
Matična št.: 5050901
Firma: VRTEC RADENCI – RADENSKI
MEHURČKI
Ustanoviteljica: Skupščina občine Gornja Radgona, izstopila 31. 5. 1997; Občina
Radenci, Radenci, Radgonska c. 9, vstopila 30. 6. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Babošek Boža, Radenci, Slavka
Osterca 6, ki od 30. 6. 1997 zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.
Rg-403482
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00376 z dne 18. 5.
1999 pri subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD MURSKA SOBOTA,
p.o., sedež: Talanyijeva 6, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00105/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sprememba imena, ustanoviteljice, naziva in pooblastil zastopnice
s temile podatki:
Matična št.: 5051304
Firma: VRTEC MURSKA SOBOTA
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 28. 2. 1997; Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa ul.
2, vstopila 28. 2. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Godec Lidija, Gornja Radgona, Vrtna ul. 2,
razrešena 24. 6. 1997 kot ravnateljica in
imenovana za zastopnico, ki kot v.d. ravnatelja zastopa vrtec z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne more
sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-403483
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00250 z dne 25. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA I
MURSKA SOBOTA, p.o., sedež: Štefana
Kovača 32, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01450/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5640245
Firma: OSNOVNA ŠOLA I MURSKA
SOBOTA
Skrajšana firma: OŠ I Murska Sobota
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstopila 28. 2. 1997; Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, vstopila 28. 2. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov.
Rg-403484
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00565 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA VLAJ LAJOS, Genterovci,
sedež: Genterovci 8b, 9223 Dobrovnik,
pod vložno št. 1/01699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:

VSEBINA

Sodni register
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota

6217
6217
6258
6269

Matična št.: 5089719
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 60230
Drug kopenski potniški promet.
Rg-403485
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00302 z dne 17. 3.
1999 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA VLAJ LAJOS, GENTEROVCI, p.o., VLAJ LAJOS KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA GONTERHAZTA, T.F., sedež: Genterovci 8b, 9223 Dobrovnik,
pod vložno št. 1/01699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljic, dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089735
Firma: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA
VLAJ LAJOS, Genterovci
Skrajšana firma: DOŠ, Genterovci
Ustanoviteljici: SO Lendava in Skupščina Madžarske narodnostne samoupravne
skupnosti Lendava, izstopili 19. 12. 1996;
Občina Lendava, Lendava, Trg ljudske pravice 5, in Madžarska narodna skupnost Občine Lendava, Lendava, Partizanska ul. 120,
vstopili 19. 12. 1996, odgovornost: odgovarjata do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Varga Štefan, Lendava, Lendavske gorice 410, ki od 19. 12. 1996 zastopa šolo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
(šesta dopolnjena izdaja)
Predpisi o dedovanju z obširnim uvodom profesorja ljubljanske pravne fakultete dr.
Karla Zupančiča sodijo v železni repertoar založniške hiše Uradni list. Tokratno
dopolnitev uvoda in zakonskih besedil so zahtevale spremembe zakona o denacionalizaciji, sprejete v drugi polovici leta 1998. Na drugačno vsebino knjige je vplivala
tudi odločba slovenskega ustavnega sodišča, objavljena julija1999, s katero je bil
razveljavljen člen zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Na koncu knjige pa
so objavljeni tudi valorizirani zneski davka na dediščine in darila.
Poleg zakona o dedovanju in zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev so v tej
knjigi iz Zbirke predpisov povzete tudi določbe:
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerijih,
– zakona o nepravdnem postopku,
– zakona o notariatu.
3618 SIT

10508

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DEDOVANJU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka
Datum

Kraj
Podpis pooblaščene osebe

Žig

Stran

6288 / Št. 93 / 18. 11. 1999

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar

DOPOLNJENI IN SPREMENJENI
PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH
Po 1. juliju 1999, ko se je tudi Slovenija pridružila razvitemu svetu z uvedbo davka na
dodano vrednost in trošarin, so predpisi o obračunavanju teh novih davščin, o davčnih
oprostitvah in drugih obveznostih zavezancev za plačilo DDV in trošarin bistveno
spremenili. Spremenjen je bil na primer zakon o trošarinah, minister za finance je
dvakrat dopolnil pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, dan po
uvedbi DDV so v uradnem listu izšli številni pravilniki o odpisu blaga na različnih
področjih, slovenski parlament pa je sprejel tudi zakon o davkih na motorna vozila. Po
1. juliju se je torej nabralo dovolj utemeljenih razlogov, da je založba Uradni list izdala
novo knjigo s prečiščenimi besedili vseh veljavnih predpisov na področju DDV in
trošarin.
Cena 3996 SIT

10501

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q DOPOLNJENI IN SPREMENJENI
q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH

Štev. izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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