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Sodni register

CELJE

Rg-401206
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01004 z dne 14. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HF-LINE, zastopstva, trgo-
vina, proizvodnja in storitve, d.o.o., se-
dež: Stanetova 22, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06619/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1125923
Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 5261

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1997.

Rg-401230
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00860 z dne 30. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SAVINJSKA BORZNO
POSREDNIŠKA DRUŽBA, d.d., Žalec, se-
dež: Savinjska cesta 21, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/06368/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podakti:

Matična št.: 5884519
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pajič Gregor, razrešen 26. 6. 1996;
direktor Komljenovič Aleš, Ljubljana, Vojkova
c. 85, imenovan 30. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja.

Rg-401258
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00125 z dne 10. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa RADEČE PAPIR, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.d., sedež: Njivice 31,
1433 Radeče, pod vložno št. 1/00319/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5039711
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Leskovšek Marija, Kranjska Gora, Či-
čare 12, in Sotlar Ludvik, Radeče, Na Do-
bravo 5, imenovana 4. 12. 1996.

Rg-401286
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00480 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD, KMETIJSKA ZA-
DRUGA BRASLOVČE, z.o.o., Braslovče,

sedež: Braslovče 23, 3314 Braslovče,
pod vložno št. 2/05466/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo pravil zadruge s
temile podatki:

Matična št.: 5186366
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinars-
tvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1585 Proi-
zvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-

jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92712 De-
javnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za

sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri G 52.48 vse,
razen orožja in streliva; pri šifri J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
šifri O 92.712 le prirejanje posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih, zunaj igralnic.

Sprememba pravil Kmetijske zadruge,
z.o.o., z dne 30. 10. 1997.

Rg-401345
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00664 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa OLIMAK, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Velenje, Veljka Vlahoviča 61,
sedež: Veljka Vlahoviča 61, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/04861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, povečanje osnovnega
kapitala z novim vložkom, spremembo druž-
benikov, zastopnikov in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5690013
Firma: ALMO, Proizvodnja in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ALMO, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Jerihova 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Nastovski Ljubomir, iz-

stopil 4. 5. 1998; Mokotar Alenka, Vele-
nje, Jerihova 21, vstopila 4. 5. 1998, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nastovski Ljutomir, razrešen 21. 5.
1998; direktorica Mokotar Alenka, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Moko-
tar Franc, oba iz Velenja, Jerihova 21, ime-
novana 21. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 60240

Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Opomba: pri šifri 74.120 vse, razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-401373
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00433 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa RADEČE PAPIR, izdelava
in predelava papirjev, kartonov in mag-
netnih nosilcev podatkov, p.o., Rade-
če, Njivice 7, sedež: Njivice 7, 1433
Radeče, pod vložno št. 1/00319/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme in sedeža, ustanovitelje,
osnovni kapital, spremembo pri zastopni-
ku, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5039711
Firma: RADEČE PAPIR, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: RADEČE PAPIR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1433 Radeče, Njivice 31
Osnovni kapital: 1.984,730.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vložila
527,540.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
145,720.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Dunajska 56, vložil 215,430.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Du-
najska 160, vložila 874,310.000 SIT, in
udeleženci interne razdelitve, Radeče, vlo-
žili 221,730.000 SIT – vstopili 18. 12.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Lampič Peter, Ljubljana, Dunajska cesta
343, razrešen 19. 1. 1999 kot generalni
direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Veselinovič
Draško, Simoneti Marko, Štrajhar Miroslav,
Tevž Peter, Teržan Polona in Kolman Du-
šan, vstopili 18. 12. 1997.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01109/01188
– 1998/MP z dne 23. 4. 1998.

Rg-403287
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00153 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa IZZIV, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Podčetrtek, sedež:
Podčetrtek 93, 3254 Podčetrtek, pod
vložno št. 1/03684/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5582822
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Firma: IZZIV, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.

Sedež: 3254 Podčetrtek, Škofja go-
ra 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jug Martin, Podčetrtek,

Škofja gora 11, vstopil 11. 2. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Jug Martin in Jug Jasna, oba iz
Podčetrtka, Škofja gora 11, imenovana
23. 3. 1992, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah.

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

Rg-403297
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01097 z dne 30. 4. 1999 pri
subjektu vpisa SELEKA, Kadrovski ma-
nagement, d.o.o., sedež: Mariborska ce-
sta 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00990/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, zastopni-
ka, družbenika zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5317533
Firma: POSVET R, poslovno svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: POSVET R, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Škronik Lilijana in Galič

Andreja, izstopili 29. 10. 1998; Jajčevič
Sonja, Vojnik, Kerševa ul. 3, vstopila 22.
6. 1994, in Rovere Franc, Celje, Na otoku
3, vstopil 29. 10. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jaj-
čevič Sonja, razešena 29. 10. 1998 kot
direktorica in imenovana za prokuristko, in
direktor Rovere Franc, imenovan 29. 10.
1998, ki zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1998.

Rg-403311
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01292 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ARKA IMPORT EXPORT,
d.o.o., sedež: Hmeljarska 1, 3310 Ža-
lec, pod vložno št. 1/00752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5298105
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 1541

Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maš-
čob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homoge-
niziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2852 Splošna mehanična dela; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7481 Fotografska dejav-
nost; 8042 Drugo izobraževanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92712 Dejavnost igralnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Opombi: pri šifri J 67.13 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri šifri O 92.712
le prirejanje posebnih iger na srečo na igral-
nih avtomatih, zunaj igralnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1998.

Rg-403315
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00675 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TELEKOMUNIKACI-
JE-SENIČAR, Podjetje za vzdrževanje in
izgradnjo telekomunikacijskih objek-
tov, d.o.o., Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri
Jelšah, sedež: Ulica v Zadrže 1, 3240
Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/01153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti,
prokuristko in spremembo akta o uustano-
vitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5326214
Firma: TELEKOMUNIKACIJE-SENI-

ČAR, Družba za vzdrževanje in izgradnjo
telekomunikacijskih objektov, d.o.o.

Skrajšana firma: TELEKOMUNIKACI-
JE-SENIČAR, d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Seničar Darinka, Šmarje pri Jelšah,
Zadrže 51, imenovana 21. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6420 Telekomunikacije; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 4. 1998.

Rg-403325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00187 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ERICO VELENJE, Inštitut za
ekološke raziskave, sedež: Koroška 58,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/03781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo po-
godbe o ustanovitvi zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5583055
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 7310

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
23. 2. 1998.
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Rg-403329
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00422 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ANZA, marketing, trgovina
in storitve, d.o.o., Ponikva, Podgaj 4a,
sedež: Podgaj 4a, 3232 Ponikva, pod
vložno št. 1/04790/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in de-
javnosti – uskladitev z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
prokuristko in spremembo akta o ustanovi-
tvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5682118
Firma: ANZA, VIZUALNE KOMUNIKA-

CIJE, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ANZA VIZUALNE

KOMUNIKACIJE, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Zanjko Nada, Rogaška Slatina, Uli-
ca Kozjanskega odreda 17, imenovana 10.
11. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pripra-
va naravne svile ter sukanje in teksturiranje
sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proi-
zvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proi-
zvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-

stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proi-
zvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2614 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proi-
zvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proi-
zvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-
zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proi-
zvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2922 Proi-
zvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja elekričnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-

kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Priozvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, napr in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proi-
zvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
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Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-

mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-

niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
K 74.14 vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci;
pri šifri O 92.712 le prirejanje iger na srečo
na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 23. 4. 1998 in 13. 4. 1999.

Rg-403336
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00398 z dne 2. 4. 1999 pri
subjektu vpisa STEKLARNA “ROGAŠKA”,
d.d., sedež: Ul. talcev 1, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/00224/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5045657
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Pelko Jožef, razrešen 7. 2. 1997;
predsednik uprave Škrinjarič Davorin, Ro-
gaška Slatina, Žibernik št. 50, imenovan
7. 2. 1997, ter člana uprave Jankovič
Franc, Rogaška Slatina, Aškerčeva ul. št. 5,
in Jug Dušan, Ponikva, Podgaj št. 15, ime-
novana 27. 3. 1997, vsak od njih zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave.

Rg-403350
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00304 z dne 6. 4. 1999 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER
INŽENIRINGI CELJE, d.o.o., sedež: Ul.
XIV. divizije 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01467/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5204925
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Jurko Karmen, Celje, Škvarčeva
10, imenovana 25. 9. 1996.

Člana nadzornega sveta: Berčnik Mar-
jan, izstopil 17. 6. 1996; Lilija Martin, izsto-
pil in ponovno vstopil 25. 9. 1999 kot na-
mestnik predsednika, in Končan Darko, iz-
stopil in ponovno vstopil 25. 9. 1999 kot
predsednik.
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Rg-403996
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01019 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PLARD, podjetje za proi-
zvodnjo lesa in trgovino, d.o.o., Škalce
n.h., Slovenske Konjice, sedež: Škalce
n.h., 3210 Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/02085/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5413877
Firma: PLARD, podjetje za proizvod-

njo lesa in trgovino, d.o.o., Škalce 1c,
Slovenske Konjice

Skrajšana firma: PLARD, d.o.o., Škalce
1c, Slovenske Konjice

Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Škalce 1c

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2670 Obde-
lava naravnega kamna; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 10. 1998.

Rg-403999
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00167 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa BRIC, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Šmartno ob Dreti, sedež:
Šmartno ob Dreti 17, 3341 Šmartno ob
Dreti, pod vložno št. 1/03543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podakti:

Matična št.: 5583446
Dejavnost, vpisana 4. 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 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 2. 1998.

Rg-404002
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00022 z dne 3. 5. 1999 pri
subjektu vpisa BIO BLISK, podjetje za
vzdrževanje snage, d.o.o., Velenje, Kav-
če 16c, sedež: Kavče 16c, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/02813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ak-
ta o ustanovitvi d.o.o., spremembo zastop-
nika, povečanje osnovnega kapitala družbe
z novimi vložki in povečanje poslovnega de-
leža družbenika s temile podakti:

Matična št.: 5494290
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šmerc Anton, Velenje, Kav-

če 16c, vstopil 15. 1. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Šmerc Anton, razrešen 15. 1. 1999;
direktorica Šmerc Metka, Velenje, Kavče
16c, imenovana 15. 1. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 15. 1. 1999.

Rg-404003
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00783 z dne 3. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06946/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Krškem,
spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. in spre-
membo sedeža ter prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 1306022
Firma: AIR NET, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež. 3000 Celje, Ljubljanska ce-

sta 54
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Sirk Anton, Celje, Ljubljanska cesta
54, imenovan 29. 5. 1998 zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Sirk Tanja, Ce-
lje, Ljubljanska cesta 54, imenovana 26.
10. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 29. 5. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1/03946/00.

Rg-404098
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01115 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu visa INGPIS, Inženiring za po-
slovno informacijske sisteme, Janševa
13, Celje, d.o.o., sedež: Janševa 13,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02039/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža, spremembo in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5412633
Firma: INGPIS, inženiring za poslovno

informacijske sisteme, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: IngPIS, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Stanetova 17
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina

na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 10. 1998.

Rg-404694
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00150 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ELEKTRONIKA PLEVNIK,
podjetje za izdelavo, montažo in proda-
jo elektrokomponent, d.o.o., Sela, sedež:
Sela 18, 3254 Podčetrtek, pod vložno št.
1/02384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temi-
le podakti:

Matična št.: 5465192
Pripojitev k družbi BAJER, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Zagorje ob Savi, Levstikova ce-
sta, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
25. 9. 1996. Pripojitev začne veljati z vpisom
v register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-404696
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01428 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa SVETOVALNO
IZOBRAŽEVALNI CENTER, Slovenske
Konjice, p.o., Škalska 7, Slovenske Ko-
njice, sedež: Škalska 7, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/00219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovi-
teljice, in dejavnosti, spremembo pri zastop-
niku in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052343
Firma: SVETOVALNO IZOBRAŽEVALNI

CENTER, Slovenske Konjice
Skrajšana firma: SIC
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Slo-

venske Konjice, izstopila 16. 7. 1997; Ob-
čina Slovenske Konjice, Slovenske Konji-
ce, Stari trg 29, vstopila 16. 7. 1997, od-
govarja omejeno subsidiarno.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šelih Franc, Slovenske Konjice, Šar-
hova 8, ki od 16. 7. 1997 zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8021 Srednješolsko splošno izo-
braževanje; 8022 Srednješolsko poklicno
in strokovno izobraževanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Opomba: pri šifri 74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.
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Rg-404700
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00194 z dne 17. 5. 1999 pri
subjektu vpisa UPI – LJUDSKA UNIVERZA
ŽALEC, usposabljanje in permanentno
izobraževanje, p.o., sedež: Ul. Ivanke
Uranjekove 6, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00433/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena ustanoviteljice,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev z ZOFVI s temile podatki:

Matična št.: 5052416
Firma: UPI, Ljudska univerza Žalec
Skrajšana firma: UPI Žalec
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,

izstopila 19. 12. 1996; Občina Žalec, Ža-
lec, Savinjske čete 5, vstopila 19. 12.
1996, odgovarja omejeno subsidiarno.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80103 De-
javnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80301
Višješolsko izobraževanje; 80302 Visoko
strokovno izobraževanje; 80303 Univerzitet-
no izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-404703
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00943 z dne 31. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO, me-
dicina in turizem, d.d., sedež: Zdraviliš-
ka c. 4, 3270 Laško, pod vložno št.
1/00096/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 25. 9. 1998 in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5053854
Člana nadzornega sveta: Hrastelj Peter,

izstopil 25. 9. 1998, in Urankar Ludvik, iz-
stopil 22. 7. 1998; Staroveški Edvard, vsto-
pil 25. 9. 1998, in Brinovec Franc, vstopil
22. 7. 1998.

Zapisnik skupščine z dne 25. 9. 1998.

Rg-404706
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00320 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa BANKA CELJE, d.d., Banč-
na skupina Banke Celje, sedež: Vodniko-
va 2 3000 Celje, pod vložno št.
1/00493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5026121
Sprememba statuta z dne 17. 6. 1999.

Rg-404707
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00357 z dne 1. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HAIZHEN, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Celje, Teharska 35, se-
dež: Teharska 35, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/06622/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika ter akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5932017
Ustanovitelj: Chen Haifeng, izstopil

25. 3. 1999; Ye Xiaozhen, Kitajska, Zhe-
jiang Shen Qing Tian Xian, vstopil 9. 1.
1996, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Chen Haifeng, razrešen 25. 3. 1999;
Ye Xiaozhen, razrešen 25. 3. 1999 kot pro-
kurist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

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

Rg-404708
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00458 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD TRGOVINA,
d.o.o., sedež: Aškerčeva 4, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/04191/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.. 5625793
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
izstopil 6. 12. 1995; KRONA KRONA PID,
d.d., Ljubljana, Tržaška 116, vstopila 6. 12.
1995, vložila 166.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-404709
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00600 z dne 3. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06974/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme, sedeža, družbenika, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5935172
Firma: LACOSA FK, ekonomsko teh-

nične dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: LACOSA FK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Cesta II/22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: RBB GMBH., Wolfsberg,

Avstrija, Herrengasse 1, izstopil 23. 6.
1998; Kljun Franjo, Velenje, Cesta II/22,
vstopil 23. 6. 1998, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dorner Gerhard in prokuristka Lai-
bacher Gabrijela, razrešena 21. 9. 1998;
direktor Kljun Franjo, Velenje, Cesta II/22,
imenovan 21. 9. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga tr-

govina na debelo; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/27514/00.

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

Rg-404710
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00724 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa SELMAR, trgovska družba,
d.o.o., sedež: Veselova 10, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki družbenikov in spremembo po-
slovnih deležev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5300541
Firma: SELMAR, trgovina in servis mo-

tornih koles, d.o.o.
Skrajšana firma: SELMAR, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 119
Osnovni kapital: 8,969.478 SIT
Ustanovitelji: Seles Marija, vstopila 2. 11.

1989, vložila 3,590.000 SIT, in Seles Uroš,
vstopil 25. 3. 1998, vložil 2,689.739 SIT,
oba iz Celja, Veselova 10, ter Seles Denis,
Celje, Trdinova 2a, vstopil 25. 3. 1998,
vložil 2,689.739 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 7. 1998.

Rg-404712
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01021 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa DINO, Proizvodno-trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Cesta na Ostrož-
no 78a, sedež: Cesta na Ostrožno 78a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02100/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, firme in druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5411653
Firma: DINO, Proizvodno-trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DINO, d.o.o.
Ustanovitelji: Repar Dušan, Repar Jo-

žef, Repar Stanislava ml. in Repar Stanisla-
va, st., izstopili 30. 6. 1998; Repar Simon
in Repar Mitja, oba iz Celja, Cesta na Os-
trožno 83, ter Repar Mojca in Repar Dam-
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jan, oba iz Celja, Cesta na Ostrožno 83a,
vsi vstopili 30. 6. 1998, vložili po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1998.

Rg-404713
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00540 z dne 8. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06976/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1412167
Firma: SI.LES, proizvodnja, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kraigherjeva uli-

ca 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Petelinšek Jana, Celje,

Kraigherjeva ulica 7, vstopila 18. 5. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petelinšek Peter, Celje, Kraigherjeva
ulica 7, imenovan 18. 5. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prosto-
re, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-

belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;

52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60220 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 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 kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri šifri K 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-404715
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00514 z dne 3. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINOPLASTIKA BENDA,
podjetje za proizvodnjo in prodajo pla-
stičnih, kovinskih in drugih artiklov,
d.o.o., Spodnja Rečica 48, Rečica ob Sa-
vinji, sedež: Spodnja Rečica 48, 3332
Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/00785/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5298288
Dejavnost, izbrisana 3. 6. 1999: 6330

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1999.
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Rg-404719
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01418 z dne 29. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD AGRINA, trgovi-
na, storitve, d.d., sedež: Celjska cesta 7,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine z dne 11. 12.
1997, spremembo statuta in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5151031
Člani nadzornega sveta: Grobler Marjeti-

ca, Guzej Anton in Vodovnik Roman, izsto-
pili 11. 12. 1997; Pavšek Marin in Krajnik
Žarko vstopila 11. 12. 1997, ter Kovačič
Mirko, vstopil 15. 10. 1997.

Zapisnik skupščine z dne 11. 12. 1997.
Sprememba statuta z dne 11. 12. 1997.

Rg-404720
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01431 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa A TRUST, družba za uprav-
ljanje s skladi, d.d., sedež: Prešernova
8, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/06297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, zastopnika,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5836522
Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 1a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zupanc Darko, Celje, Ul. heroja Rojš-
ka 19, imenovan 28. 8. 1997.

Članica nadzornega sveta: Zupanc Dar-
ko, izstopil 28. 8. 1997; Hrnčič Marina,
vstopila 28. 8. 1997.

Sprememba statuta z dne 28. 8. 1997.

Rg-404721
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01410 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa A TRUST, družba za uprav-
ljanje s skladi, d.d., sedež: Prešernova
8, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/06297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5836522
Člani nadzornega sveta: Rigelnik Her-

man in Gabrovec Alojz, izstopila 7. 1. 1997;
Cvetko Andrej in Mljač Adolf, vstopila 7. 1.
1997.

Rg-404722
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01227 z dne 14. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MEJA, kmetijsko podjetje,
Šentjur, d.d., sedež: Cesta Leona Dobro-
tinška 3, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/01079/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
statuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5150370
Člani nadzornega sveta: Dosedla Dani-

ca, Rečnik Matilda, in Jost Frančišek, izsto-
pili 5. 9. 1997; Guzej Anton, izstopil in po-
novno vstopil kot predsednik 7. 10. 1997,
Recko Alojz, izstopil in ponovno vstopil kot
namestnik predsednika 7. 10. 1997, Kam-
plet Franc, vstopil 18. 7. 1997, ter Šiba-
kovski Branko in Hrnčič Brigita, vstopila
5. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 4531 Električne
inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;

52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje.

Sprememba statuta z dne 5. 9. 1997.

Rg-404723
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00267 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MEJA, kmetijsko podjetje,
Šentjur, d.d., sedež: Cesta Leona Dobro-
tinška 3, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/01079/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5150370
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vošnjak Stanislav, razrešen 21. 1.
1998; član uprave Fidler Jože, Šempeter,
Šempeter 136, imenovan 21. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-404725
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 97/01035 z dne 14. 6. 1999 pri subjektu
vpisa KORA, d.d., proizvodnja, storitve, tr-
govina, Radeče, sedež: Njivice 5, 1433
Radeče, pod vložno št. 1/00044/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o poeno-
stavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala,
spremembo statuta in članic nadzornega sve-
ta ter poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5144019
Osnovni kapital: 39,140.000 SIT
Članica nadzornega sveta: Zorec Hermi-

na, izstopila 2. 9. 1997; Brilej Marjeta, vsto-
pila 2. 9. 1999.

Sklep skupščine z dne 1. 9. 1997, da
se osnovni kapital poenostavljeno zmanjša
za 39,140.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 1. 9. 1997.
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Rg-404728
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00024 z dne 11. 6. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LAVA, se-
dež: Pucova 7, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03749/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ravnateljice s temile
podatki:

Matična št.: 5062799
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: rav-

nateljica Hudej Marija, razrešena 5. 8.
1998; ravnateljica Rotar Smilja, Celje, Ul.
bratov Vošnjakov 5, imenovana 22. 6.
1998, ki zastopa šolo brez omejitev, in rav-
nateljica Markovič Nuša, Celje, Ul. bratov
Vošnjakov 5, imenovana 27. 8. 1998, ki
zastopa šolo kot pomočnica ravnateljice
brez omejitev.

Rg-404729
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01073 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa POLZELA, tovarna noga-
vic, d.d., sedež: Polzela 171, 3313 Pol-
zela, pod vložno št. 1/00397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
na nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5041210
Član nadzornega sveta: Mežnar Slavko,

izstopil 28. 8. 1997; Dubrovski Drago, vsto-
pil 28. 8. 1997.

Rg-404731
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00649 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa UNIMONT, proizvodnja,
montaža, d.d., sedež: Tovarniška 1,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika 3. seje skupš-
čine z dne 30. 6. 1998, spremembo firme
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5144248
Firma: ELEKTRO UNIMONT, proizvod-

nja, montaža, d.d.
Skrajšana firma: ELEKTRO UNIMONT,

d.d.
Predložitev zapisnika skupščine z dne

30. 6. 1998.
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1998.

KRANJ

Rg-401521
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00129 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa NUMERIK, Podjetje za in-
vesticije, projektiranje in trgovino, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Podlubnik 270,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/04077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5682860
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 2940

Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-

hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost hodlingov; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; G 52.488
razen orožja in streliva.

Rg-402609
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00070 z dne 6. 4. 1999 pri
subjektu vpisa MODUS, podjetje za orga-
nizacijski in informacijski inženiring,
Kranj, d.o.o., sedež: Cesta na Brdo 20a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00465/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, naziva zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5293219
Ustanoviteljica: Škufca Božidar, izsto-

pil 21. 12. 1998; Škufca Marija, Cerkno,
Platiševa 13, vstopila 21. 12. 1998, vlo-
žila 2,858.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Škufca Milena, razrešena 21. 12. 1998 kot
v.d. direktorja in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 12. 1998.

Rg-402629
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00300 z dne 9. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRGODOM NO. 1, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Trg Rivoli 6,
4000 Kranj, pod vložno št.1/02626/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, vložka druž-
benikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528593
Sedež: 4000 Kranj, Delavska cesta 26
Osnovni kapital: 3,022.000 SIT
Ustanovitelja: Krjanik Nikolaja, vstopila

4. 1. 1991, vložila 755.500 SIT, in Blažič
Dušan, vstopil 30. 9. 1994, vložil
2,266.500 SIT, oba iz Kranj, Trg Rivoli 6,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 9. 4. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 De-
javnost menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
17200 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1753 Proizvodnja net-
kanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen obla-
čil; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 55100 Dejavnost hotelovin podobnih
obratov; 55302 dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55510
Dejavnost menz; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7400 Oglaševanje.

Rg-403980
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00254 z dne 10. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06412/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411284
Firma: MIM INVEST, marketing in in-

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

govornostjo
Sedež: 4205 Preddvor, Hotemaže 84
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Marjek Ivan, Preddvor, Ho-

temaže 84, vstopil 9. 3. 1999, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marjek Ivan, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Marjek Marko, oba iz Predd-
vora, Hotemaže 84, imenovana 9. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6220 Izredni
zračni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organizaci-
ja 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve;92621
Dejavnost marin; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-403985
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00403 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa: KOKRA, trgovsko podjet-
je, d.d., sedež: Ulica Mirka Vadnova 19,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5001455
Člani nadzornega sveta: Pirnaver Rafael,

in Perčič Boštjan, izstopila 26. 2. 1999;
Trojar Zoran in Poljanšek Leopold, vstopila
26. 2. 1999, Dolinar Jelka, izstopila in po-
novno vstopila 26. 2. 1999.

Sprememba statuta z dne 18. 3. 1999.

Rg-403986
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00363 z dne 3. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MEBOR, Proizvodnja lesnih
izdelkov in strojev, Golica, Selca, d.o.o.,
sedež: Golica 14, 4227 Selca, pod vlož-
no št. 1/02464/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, naslova ustanovitelja in za-
stopnika ter zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti in spremembo akta s
temile podatki:

Matična št.: 5508959
Firma: MEBOR, proizvodnja lesnih iz-

delkov in strojev, d.o.o.
Skrajšana firma: MEBOR, d.o.o.
Sedež: 4227 Selca, Sv. Lenart 17
Ustanovitelj: Mesec Boris, Selca, Sv.

Lenart 17, vstopil 14. 6. 1991, vložil
2,137.000 SIT, odgovornsot: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mesec Boris, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 14. 6. 1991, in Mesec
Marinka, ki kot namestnica direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev, imenovana 14. 4.
1999, oba iz Selc, Sv. Lenart 17.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 60240
Cestni tovorni promet.

Rg-403987
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00041 z dne 7. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve,
d.d., sedež: Cesta Ste Marie Aux Mines
5, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o poenostavljenem zmanjša-
nju osnovnega kapitala, zmanjšanje kapita-
la, sklep o povečanju osnovnega kapitala
in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:
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Matična št.: 5034701
Osnovni kapital: 3.902,524.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 11.

1998 o poenostavljenem zmanjšanju osnov-
nega kapitala za 103,230.000 SIT.

Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 11.
1998, da se osnovni kapital s stvarnimi vlož-
ki poveča za 3.902,524.000 SIT.

Rg-403988
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00295 z dne 3. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJSKA BORZNO
POSRENDIŠKA DRUŽBA, d.d., Kranj, se-
dež: Koroška c. 33, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5943086
Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 11.

1998 o povečanju osnovnega kapitala druž-
be z dosedanjega zneska 30,000.000 SIT
na znesek 150,000.000 SIT, torej za zne-
sek 120,000.000 SIT.

Rg-403989
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00367 z dne 3. 5. 1999 pri
subjektu vpisa AVTOMEHANIKA ŠKOFJA
LOKA, avtoremont, tehnični pregledi, tr-
govina, d.d., sedež: Kidričeva 50, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/02499/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5509998
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Močnik Cirilu, ki je bil razrešen 28. 2. 1999.

Rg-403990
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00370 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa HESTO, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Dorfarje 49, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00937/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5380243
Sedež: 4209 Žabnica, Dorfarje 49
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2466 Proizvod-

nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-403992
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01873 z dne 11. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MARTA, storitveno-pro-
izvodno, trgovinsko podjetje, uvoz-izvoz,
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Godešič 33a,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/04084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5723159
Osnovni kapital: 1,677.475,94 SIT
Ustanovitelja: Bobnar Marta in Bobnar

Franc, oba iz Škofje Loke, Godešič 33a,
vstopila 26. 10. 1992, vložila po
838.737,97 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 01132
Sadjarstvo; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav.

Rg-403993
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00429 z dne 11. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, sedež: Gosposvetska ul. 12,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00250/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5053838
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kosirnik Breda, razrešena 31. 8.
1998; direktorica Čufar Andreja, Železniki,
Jesenovec 12, imenovana 1. 9. 1998, za-
stopa lekarno brez omejitev.

Rg-403994
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00408 z dne 10. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06421/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1411918
Firma: GRAMOZ – KONC, gradbene

storitve, k.d.
Skrajšana firma: GRAMOZ – KONC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4205 Preddvor, Olševek 5
Osnovni kapital: 1,350.000 SIT
Ustanovitelja: Konc Jana, ki odgovarja s

svojim premoženjem, in Konc Marko, ki je
vložil 1,350.000 SIT in ne odgovarja, oba iz
Preddvora, Olševek 5, vstopila 30. 4. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Konc Jana, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Konc Marko, imeno-
vana 30. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 93021 Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-404114
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01603 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MAKLER, Bled, marketing
in inženiring, d.o.o., sedež: Ljubljanska
cesta 3, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnika, naslova druž-
benika in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5396387
Firma: MAKLER, Bled, prodaja nepre-

mičnin, marketing in inženiring, d.o.o.
Ustanovitelja: Kordež Borut, vstopil

19. 5. 1994, in Kordež Lidija, vstopila
12. 10. 1998, oba z Bleda, Na jasi št. 6,
vložila po 881.050 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kordež Borut, imenovan 19. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev, in Kor-
dež Lidija, imenovana 12. 10. 1998, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
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Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na

tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro K
74.12 ne sme opravljati revizijskih dejav-
nosti.

Rg-404116
Okrožno sodišče v Kranju je s skle-

pom Srg št. 89/01181 z dne 12. 5. 1999
pri subjektu vpisa ISKRA COMMERCE
ELEKTRIČNA ORODJA, d.o.o., Kranj,
sedež: Savska Loka 2, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5645077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Plahuta Mira, razrešena 31. 5.
1998; direktor Borko Franc, Ljubljana, Pod-
milščakova 29, imenovan 1. 6. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-404117
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00331 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu vpisa HORTI STUDIO B, podjetje
za projektiranje in urejanje prostora, tr-
govino in storitve, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Hafnerjevo naselje 72, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/02542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo kapitala, firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenikov, zastopnikov in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5511003
Firma: MENTEX ADRIA, d.o.o., Turi-

zem, trgovina in svetovnje
Skrajšana firma: MENTEX ADRIA, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Cankarjeva

ulica 19
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Bernik Breda, izstopila 2. 4.

1999; Zupančič Miran, Radovljica, Cankar-
jeva ulic 19, vstopil 2. 4. 1999, vložil
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bernik Breda, razrešena 2. 4.
1999; direktor Zupančič Miran, imenovan
2. 4. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Dru-
go založništvo; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 35120 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 60230
Drug kopenski potniški promet; 61100 Po-
morski promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-404118
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00021 z dne 11. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PENSION SATURN, go-
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stinsko-turistično podjetje Kranjska Go-
ra, d.o.o., sedež: Naselje Ivana Krivca
22, 4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/02809/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5548292
Ustanovitelj: Šergan Etelka, izstopila 1. 1.

1999; Langerholz Leopold, Ljubljana, Kavči-
čeva ul. 17, vstopil 1. 1. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šergan Etelka, razrešena 1. 1.
1999; direktor Langerholz Leopold, imeno-
van 1. 1. 1999, kot poslovodja – direktor
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-404119
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00346 z dne 6. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06416/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1411616
Firma: OSTRŽEK IN LAVRIČ, mizarske

montaže in obdelava lesa, k.d.
Skrajšana firma: OSTRŽEK IN LAVRIČ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška ce-

sta 44
Ustanovitelja: Lavrič Janko, ki odgovarja

s svojim premoženjem, in Sobočan Magda,
ki je vložila 1.000 SIT in odgovarja do višine
nevplačanega vložka, oba iz Medvod, Zbilje
11, vstopila 15. 4. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrič Janko, imenovan 15. 4. 1999,
kot vodja poslov – direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-

benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Rg-404120
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01558 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ANTOLIN, vrtnarstvo, Dor-
farje, d.o.o., sedež: Dorfarje 20, 4209
Žabnica, pod vložno št. 1/03170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala družbe in deleža
družbenice, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5693659
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Antolin Jerica, Žabnica,

Dorfarje 20, vstopila 16. 3. 1992, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nesp-
cializiranih prodajalneh; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
52.488 ne sme opravljati trgovine na drob-
no z orožjem in strelivom.

Rg-404123
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00378 z dne 10. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06420/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.:1403770
Firma: AVTO AMBROŽIČ, prodaja in

servis vozil, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: AVTO AMBROŽIČ,

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Ribno, Pungart 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ambožič Maks in Ambro-

žič Cirila, oba z Bleda, Pungart 2, vstopila
6. 4. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ambrožič Maks, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Ambrožič Cirila, ki kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 6. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-404125
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01590 z dne 7. 5. 1999 pri
subjektu vpisa KE-MA KUNEJ, marmor,
keramika, gradbeništvo, gostinstvo in
prevozništvo, d.o.o., Jama, sedež: Jama
45, 4211 Mavčiče, pod vložno št.
1/03971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala druž-
be in deleža družbenika ter spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5685893
Osnovni kapital: 2,278.000 SIT
Ustanovitelj: Kunej Slavko, Mavčiče, Ja-

ma 45, vstopil 15. 9. 1992, vložil 2,278.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 24. 9. 1998.

Rg-404126
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01801 z dne 7. 5. 1999 pri
subjektu vpisa JASON, d.o.o., svetovanje
in storitve, sedež: Smledniška 15a, 4000
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Kranj, pod vložno št. 1/06035/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in pogodbe o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1197991
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjanc Lojze in Gorjanc

Uroš, oba iz Kranja, Smledniška 15a, vsto-
pila 3. 7. 1997, vložila po 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
24. 11. 1998.

Rg-404127
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00010 z dne 7. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ALPLES 3E, estetika, eko-
logija, ekonomika, d.o.o., Železniki, se-
dež: Češnjica 48d, 4228 Železniki, pod
vložno št. 1/02598/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5527953
Ustanovitelji: ALPLES LESNI PRO-

GRAM, d.o.o., Železniki, Češnjica 48b, iz-
stopil 21. 12. 1998; ALPLES, industrija po-
hištva, d.d., Železniki, Češnjica 54, vstopil
21. 12. 1998, vložil 2,415.996,50 SIT,
odovornost: ne odgovarja.

Rg-404134
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00400 z dne 5. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LEITZ, orodja, d.o.o., se-
dež: Škofjeloška c. 56, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05683/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5928508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nastran Frančišek, razrešen 26. 3.
1999; direktor Pogačnik Boštjan, Zgornja
Besnica, Nemilje 11, imenovan 1. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-404136
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00365 z dne 5. 5. 1999 pri
subjektu vpisa BEXEL & AN, servis dvigal
in montaža kovinskih elementov, Kranj,
d.o.o., sedež: Škofjeloška 70, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01060/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča skrajšano fir-
mo, spremembo sedeža, družbenika in za-
stopnika, razširitev dejavnosti ter spremem-
bo naslova družbenika in zatopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5360471
Skrajšana firma: BEXEL & AN, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Gorenjskega

odreda 10
Ustanovitelj: Bevk Milan, izstopil 1. 8.

1998; Arapović Nusret, Kranj, Gorenjske-
ga odreda 10, vstopil 18. 4. 1990, vložil
2,666.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Bevk Milan, razrešen 1. 8. 1998; Arapovič
Nusret, razrešen 1. 8. 1998 kot tehnični
direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet.

Rg-404137
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00385 z dne 5. 5. 1999 pri
subjektu vpisa HIDRO HIT, podjetje za
vodno tehniko, d.o.o., Radovljica, sedež:
Gradnikova 27, 4240 Radovlica, pod
vložno št. 1/01127/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5362113
Dejavnost, izbrisana 5. 5. 1999: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interan-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n. 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
trežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost

slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Dejavnost taksistov; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-404138
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01454 z dne 5. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa ASTA, trgovina, inženiring in
turizem, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Pod-
lubnik 22, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00769/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala in deleža druž-
benika, spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5807425
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Smolej Tomaž, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 22, vstopil 23. 9. 1993, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smolej Tomaž, razrešen 21. 8.
1998; direktor Smolej Marko, Škofja Loka,
Podlubnik 22, imenovan 21. 8. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
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vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro: G
52.488 razen orožja in streliva; K 74.120
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 21. 8. 1998.

Rg-404139
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00344 z dne 5. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06415/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov in zastopnikov, dopolnitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1380460
Firma: IMT GOSTLINE, Industrija, Mar-

keting, Trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: IMT GOSTLINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Savska Loka 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, vstopila 13. 4.
1999; Tivadar Miran, Kranj, Savska Loka 7,
vstopil 13. 4. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektro Zajc Andrej, razrešen 13. 4. 1999;
direktor Tivadar Miran, imenovan 13. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2222 Drugo tiskarstvo; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejavn-
sot turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe neprmeičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7121 Dajanje drugih

kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil 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.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 4. 1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/31702/00 s firmo KORTENA,
trgovsko podjetje, d.o.o., in sedežem Kopr-
ska 72, Ljubljana.

Rg-404141
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00062 z dne 6. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa JEKO – IN, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta
Maršala Tita 51, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/05679/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5926823
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Noč

Branko, Jesenice, Prosvetna ul. 6, razrešen
24. 10. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, razen pri prometu z nepremičninami, ko
potrebuje soglasje ustanovitelja, pri prometu
z ostalimi materialnimi naložbami, ki niso
opredeljene z letnim programom dela, pa
potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Rg-404143
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00369 z dne 6. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06417/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1411764
Firma: JERALA, izobraževalni inženi-

ring, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4211 Mavčiče, Praše 50
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljici: Jerala Vesna, ki je vložila

15.000 SIT in odgovarja s svojim premože-
njem, in Jerala Katarina, ki je vložila 5.000
SIT in ne odgovarja, obe iz Mavčič, Praše
50, vstopili 16. 4. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jerala Vesna, imenovana 16. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 52471 Dejavnost knjigarn;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-404144
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00279 z dne 4. 5. 1999 pri
subjektu vpisa NIGRAM, nizka in visoka
gradnja, d.o.o., Križe, Snakovška 12, Tr-
žič, sedež: Snakovška 12, 4294 Križe,
pod vložno št. 1/00851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in poslovnega deleža družbenika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5349427
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Auser Janez, Križe, Sna-

kovška 12, vstopil 11. 1. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 0202
Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1421 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge dejavnosti javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 25. 3. 1999.

Rg-404145
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00325 z dne 4. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06414/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo sedeža, družbenikov dejavno-
sti, oseb, pooblaščenih za zastopanje, in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1380702
Firma: PIRTI, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PIRTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4207 Cerklje na Gorenjskem,

Adergas 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila
9. 4. 1999; Bidar Matjaž, Cerklje na Go-
renjskem Adergas 24, vstopil 9. 4. 1999,
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vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mohorič Andreja, Zgornja Besni-
ca, Zgornja Besnica 105, in zastopnik Bi-
dar Matjaž, Cerklje na Gorenjskem, Ader-
gas 24, imenovana 9. 4. 1999, zastopata
družbo brez omejitev; direktor Zajc Andrej,
razrešen 9. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 7482 Pakiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 4. 1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/31653/00 s firmo PIRTI, tr-
govsko podjetje, d.o.o., in sedežem Kopr-
ska 72, Ljubljana.

Rg-404146
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01500 z dne 17. 5. 1999 pri

subjektu vpisa ALPLES, industrija pohiš-
tva, d.d., Železniki, sedež: Češnjica 54,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/00126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5039584
Članica nadzornega sveta: Resnik Mi-

loš, izstopil 18. 9. 1998; Bončina Čar Ne-
da, vstopila 18. 9. 1998.

Rg-404148
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00406 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa JELOVICA, lesna industri-
ja, d.d., sedež: Kidričeva 58, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00048/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5040043
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pre-

vodnik Frančišek, Škofja Loka, Brode 10a,
razrešen 15. 4. 1999 kot generalni direktor
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; Pegam Primož, Železniki, Da-
šnica 49, razrešen 15. 4. 1999 kot namest-
nik generalnega direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
in generalni direktor Žlebnik Zvezdodrag,
Maribor, Frana Kovačiča 11, imenovan
15. 4. 1999.

Rg-404149
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00458 z dne 26. 5. 1999 pri
subjektu vpisa Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o., sedež: Pristavška cesta 31, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/00229/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5145023
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Srečnik Lado, razrešen 22. 4. 1999; direk-
tor Perko Janez, Tržič, Kranjska cesta 43,
imenovan 22. 4. 1999, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-404151
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00481 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MERCATOR – KŽK KMETIJ-
STVO KRANJ, d.o.o., sedež: Begunjska
c. 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00867/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5147123
Člani nadzornega sveta: Čerin Aleš in

Jevšnik Nina, izstopila 2. 3. 1999; Jenko
Franc, izstopil 23. 2. 1999; Benedičič De-
simira in Sajovic Peter, vstopila 2. 3. 1999,
Frelih Boštjan, vstopil 23. 2. 1999.

Rg-404271
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01611 z dne 6. 5. 1999 pri
subjektu vpisa IMEX DS, d.o.o., trgovina
in storitve, Spodnja Besnica, sedež:
Spodnja Besnica 50, 4201 Zgornja Be-
snica, pod vložno št. 1/05554/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča prokuro s te-
mile podatki:

Matična št.: 5904862

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Džamastagič Brigita, Jesenice, Hru-
šica 173, imenovana 13. 10. 1998.

Rg-404997
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01866 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HANS GUNTNER,
G.M.B.H., Podružnica Škofja Loka, se-
dež: Partizanska 43, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/06318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1317253
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 74130

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-404998
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00090 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa DAVOS, zastopanje in po-
sredovanje, Kranj, d.o.o., sedež: Tatjana
Odrove 15, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, oseb,
pooblaščenih za zastopanje, in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5602572
Ustanovitelja: Sodin Vldimir Vlado, izsto-

pil 14. 1. 1999; Sodin Vladimir in Sodin
Dana, oba iz Kranja, Tatjane Odrove 15,
vstopila 14. 1. 1999, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sodin Vladimir Vlado, razrešen 14. 1.
1999; direktor Sodin Vladimir, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Sodin Dana, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovani 14. 1. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 1999.

Rg-404999
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00414 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa VEČ, svetovanje in inženi-
ring, Kranj, d.o.o., sedež: Bertoncljeva
10, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža firme, družbenika, dejavnosti in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5795133
Firma: SIMEN INŽENIRING, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMEN INŽENIRING,

d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Zoisova ulica 13
Ustanovitelj: Štrukelj Stanislav, izstopil

4. 5. 1999; Jerič Igor, Kranj, Zoisova ulica
13, vstopil 4. 5. 1999, vložil 1,694.794
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Stanislav, razrešen 4. 5.
1999; direktorja Jerič Igor in Jerič Uršula,
oba iz Kranja, Zoisova ulica 13, imenovana
4. 5. 1999, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana 9. 6. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
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ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-405000
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01438 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa R TRADE, družba za trgovi-
no, storitve in svetovanje, d.o.o., Škofja
Loka, sedež: Stara c. 25, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/04483/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5737281
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Šink Tomaž, Škofja Loka, Pod Plevno
8, imenovan 27. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-

ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro K
74.120 ne sme opravljati revizijskih dejav-
nosti.

LJUBLJANA

Rg-404082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02890 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SITECH, podjetje za proizvodnjo in
trženje informacijskih sistemov, uvoz in
izvoz, d.o.o., Ljubljana, Pivovarniška uli-
ca 8, sedež: Pivovarniška ulica 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11738/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5483107
Osnovni kapital: 17,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stojnič Ivan, Kočevje, Trata

XII/5, vstopil 27. 12. 1990, vložil
17,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena



Stran 128 / Št. 2 / 13. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejav-
nost kampov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 6022 Dejavnost taksistov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
remičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-

mentalni razvoj na področju tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo varovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 6. 1999.

Rg-404083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02889 z dne 29. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32071/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420615
Firma: PRONOTA, mreža trgovin z

glasbenimi inštrumenti, d.o.o.
Skrajšana firma: PRONOTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PBM, družba za proizvod-

njo, trženje in servisiranje računalniške in
akustične opreme, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 106, vstopil 19. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bulič Bojan, Ljubljana, Klemenova
130, imenovan 19. 5. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
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mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina 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 iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem.

Rg-404084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02781 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu
vpisa KORENE & CO., trženje, k.d., sedež:
Ul. Vide Janežičeve 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30147/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1244108
Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov.

Rg-404085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02162 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu

vpisa PRIMO LOCO, “na prvem mestu”,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20404/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, priimka in naslova ustanoviteljice in za-
stopnice ter akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5686571
Ustanoviteljica: Turk Lucija, Vodice, Utik

69a, vstopila 1. 12. 1992, vložila 1,508.385
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Turk Lucija, imenovana 1. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Dru-
go založništvo; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 3. 1999.

Rg-404086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01635 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa AGING, podjetje za inženiring in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Bohinjčeva
11, sedež: Bohinjčeva 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in deleža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5367417
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Arhar Milan, Ljubljana, Bo-

hinjčeva 11, vstopil 21. 11. 1989, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-404087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01634 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TISE, Trgovina, gradbeništvo in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Kot 4, 1292 Ig pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/07494/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5387248
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Cimperman Anton, Ig pri

Ljubljani, Kot 4, vstopil 25. 5. 1990, vložil
2,086.000 SIT, in Arhar Janez, Ig pri Ljub-
ljani, Iška vas 55, vstopil 21. 1. 1991, vložil
14.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
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govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas,
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-404089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01348 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GROŠELJ IN DRUGI, kulturno izo-
braževalne dejavnosti, k.d., sedež: Rib-
če 21, 1281 Kresnice, pod vložno št.
1/24139/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, naslova in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5804345
Sedež: 1260 Ljubljana Polje, Kleme-

nova ulica 6
Dejavnost, izbrisana 18. 6. 1999: 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5522 Storitve kampov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom

povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 8531 Institucionalno so-
cialno varstvo.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999:1572
Proizvodnja hrane za hišne živali; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 28621 Proizvodnja roč-
nega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejvnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
85311 Dejavnost domov za starejše;
85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvi-
jo; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-404088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01609 z dne 21. 6. 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 naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5908604
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 106.

Rg-404091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00443 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa NORIUS, podjetje za posredovanje,
inženiring, trgovino, proizvodnjo in pre-
delavo lesa, d.o.o., sedež: Zaloška 69,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30170/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 1243420
Ustanovitelji: Aksnes Jan-Oystein, Sinnes

Inge, Loken Johan Christen in Spilde Arne
Alsaker, izstopili 15. 12. 1998; ALSAKER
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HOLDING AS, 2400 Elverum, Trysilv 254,
vstopil 15. 12. 1998, vložil 500.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-404092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00427 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MAPA, proizvodnja, trgovina, iz-
voz-uvoz, d.o.o., Dragomer, Lepa pot 5,
1351 Brezovica, sedež: Dragomer, Le-
pa pot 5, 1351 Brezovica, pod vložno št.
1/21586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5733901
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelj: Šivic Stanislav, Brezovica,

Dragomer, Lepa pot 5, vstopil 11. 2. 1993,
vložil 7,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas.

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

Rg-404093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00326 z dne 18. 6. 1999 pri subjektu
vpisa FARAON, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Podgorica 72,
1211 Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/08412/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5407605
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 7481

Fotografska dejavnost.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

21. 1. 1999.

Rg-404095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05811 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ENERKON, zastopanje, inženiring,
proizvodnja, trgovina, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Slatnerjeva 12, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/12603/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5500516
Firma: ENERKON, zastopanje, inženi-

ring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Sedež: 1235 Radomlje, Volčji potok

24b
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bizjak Robert, Kamnik,

Slatnarjeva 12, vstopil 8. 5. 1991, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Poljak Igor, izstopil 4. 5. 1999; Kurat
Mirjana, Ljubljana, Fabianijeva 31, in
ENERKON, zastopanje, inženiring, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Radomlje, Volčji
potok 24, vstopila 4. 5. 1999, vložila po

1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1999.

Rg-404099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00412 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa YANNI TRADE, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 21a, sedež: Haj-
drihova 21a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25030/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, deležev, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5832799
Firma: VIBROSER, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VIBROSER, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Rako-

vo jelšo 131
Osnovni kapital: 2,182.000 SIT
Ustanovitelja: Artič Janez, izstopil 14. 1.

1999; Huč Aleksander, Ljubljana, Pot na
Rakovo jelšo 131, vložil 654.6000 SIT, in
YANNI, mobilna telefonija, d.o.o., Ljublja-
na, Hajdrihova 21a, vložil 1,527.400 SIT –
vstopila 30. 11. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Artič Janez, razrešen 14. 1. 1999;
Huč Aleksander, razrešen 14. 1. 1999 kot
družbenik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opre-
me in ortopedskih pripomočkov; 5111 Po-
sredništvo 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, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 1999.

Rg-404100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00410 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa VESPERA, podjetje za grafični in
finančni inženiring, marketing in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17216/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5592828
Firma: VESPERA, storitveno in gostin-

sko podjetje, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Hubadova 2
Ustanovitelj: Pukl Nataša, izstopila

26. 8. 1998; Pukl Peter, Domžale, Huba-
dova ulica 2, Vir, vstopil 26. 8. 1998, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 1. 1999.

Rg-404101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00400 z dne 3. 3. 1999 pod št. vložka
1/31625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363883
Firma: EUROM-DENIS-TOYS, trgovina

in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROM-DENIS-TOYS,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: VOGENEDER GESELLS-

CHAFT M.B.H., Dunaj, Scheydgasse
15/7/01, vstopil 20. 1. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mesojedec Maja, Vrhnika, Cesta
na Barju 21, in prokurist Petar Pelić, Za-
greb, Čret 34, imenovana 20. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
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nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mekužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkronimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-

sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-404102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00401 z dne 3. 3. 1999 pod št. vložka
1/31624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363891
Firma: FORMSPEED, storitvena d.o.o.
Skrajšana firma: FORMSPEED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 165
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Seufert Manfred Friedrich,
Sinsheim, Rinweg 10, vstopil 25. 1. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Seufert Manfred Friedrich, in proku-
rist Florjančič Matjaž, Bled, Za potokom 7a,
imenovana 25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
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mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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 ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dignov; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-404110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/00369 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa STAVEC, Import-Export, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ravnikarjeva 7, 1232
Domžale, pod vložno št. 1/21713/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev, proku-
ristko, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5841143
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Stavec Stanislav, Domža-

le, Ravnikarjeva 7, vstopil 2. 12. 1992,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Stavec Rebeka, Domžale, Ravni-
karjeva ulica 7, imenovana 7. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina

na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
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pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih 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 opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 1. 1999.

Rg-404111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00005 z dne 1. 4. 1999 pri subjektu
vpisa NIMBUS, trgovinska družba, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pražakova 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11753/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5475520
Osnovni kapital: 1.501,520.000 SIT
Ustanovitelj: OMV AKTIENGESELLS-

CHAFT, Dunaj, Avstrija, Otto Wagner Platz
5, vstopil 22. 5. 1997, vložil
1.500,020.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1998.

Rg-404187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07404 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CIMPI, inženiring, d.o.o., Jezero 15,
Preserje, sedež: Jezero 15, 1352 Pre-
serje, pod vložno št. 1/21122/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5711517
Osnovni kapital: 2,152.000
Ustanovitelja: Cimperman Robert in Cim-

perman Marjan, oba iz Preserja, Jezero 15,
vstopila 12. 1. 1993, vložila po 1,076.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1999.

Rg-404192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02046 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu vpi-
sa VIP VIRANT, izdelki tehničnih produk-
tov, d.o.o., sedež: Tacenska 125, 1210
Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/27072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5919207
Sedež: 1211 Ljubljana Šmartno,

Zgornje Gameljne 20
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

21. 4. 1999.

Rg-404193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01035 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu vpi-
sa VACSERVIS, d.o.o., servisiranje, inženi-
ring in trgovina, sedež: Dolsko 11, 1262
Dol pri Ljubljani, pod vložno št. 1/28319/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5959080
Sedež: 1000 Ljubljana, Črtomirova 23.

Rg-404194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02462 z dne 8 .6. 1999 pri subjektu
vpisa DAVA, svetovanje in storitve, d.o.o.,
sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07359/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5386357
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vehovar Vasja, razrešen 5. 1. 1999;
Vehovar Darinka, Ljubljana, Kongresni trg
14, razrešena 5. 1. 1999 kot prokuristka in
imenovana za direktorico.

Rg-404196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02938 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpis AVTO-PHONE, trgovina in servis,
d.o.o., sedež: Vojkova 58, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5926220
Osnovni kapital: 19,750.000 SIT
Ustanovitelja: Jereb Aleksander, Radom-

lje, Homec, Bolkova 26, vložil 9,677.500
SIT, in Kovačič Branko, Šentjernej, Šmarje
14, vložil 10,072.500 SIT – vstopila 13. 11.
1995, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 8. 6 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih paratov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-
met; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 642 Telekomunikacije; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 2 / 13. 1. 2000 / Stran 135

nje lastnih nepremičnin v najem; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6420 Telekomunikacije;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-

nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 5. 1999.

Rg-404197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01893 z dne 8. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TEAL, trgovsko podjetje, d.o.o., Ra-
domlje, sedež: Igriška 15, 1235 Radom-
lje, pod vložno št. 1/16471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, na-
slova ustanoviteljice ter zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5596092
Osnovni kapital: 22.574.000 SIT
Ustanoviteljica: Lužar Alja, Radomlje,

Igriška 15, vstopila 24. 3. 1992, vložila
22,574.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lužar Alja, imenovana 24. 3.
1992, ki podpisuje, zastopa in predstavlja
ter neomejeno sklepa vse pogodbe in
opravlja druga pravna dejanja, in zastopnik
Lužar Roman, Radomlje, Igriška 15, imeno-
van 13. 4. 1992, ki podpisuje, zastopa in
predstavlja ter neomejeno sklepa vse po-
godbe in opravlja druga pravna dejanja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 4. 1999.

Rg-404198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06923 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SERPICO, Varnostna služba, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5437822

Osnovni kapital: 11,813.713 SIT
Ustanovitelji: Franjič Marija Lučka, Ljublja-

na, Gašperšičeva 5a, vstopila 22. 11. 1990,
vložila 888.110 SIT, Franjič Slavko, Ljubljana,
Gašperšičeva 5a, vstopil 17. 5. 1994, vložil
888.110 SIT, EMONA MAXIMARKET, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 1, vstopila 24. 4.
1998, vložila 3,012.493 SIT, PAN ELE-
KTRONIK, Inženiring za alarmne sisteme, Na-
klo, d.o.o., Naklo, Na Kalu 19, vstopil 24. 4.
1998, vložil 1,000.000 SIT, in AERODROM
LJUBLJANA, d.d., Brnik, Zgornji Brnik 130a,
vstopil 24. 4. 1998, vložil 6,025.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-



Stran 136 / Št. 2 / 13. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkronimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74600 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 9. 1998.

Rg-404199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02530 z dne 3. 6. 1999 pod št. vložka
1/31976/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420089
Firma: VEDAS, Podjetje za razvoj, tr-

govino, inženiring in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VEDAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Levčeva uli-

ca 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mihajlović Marin, vložil

1,071.000 SIT, in Mihajlović Arijana, vložila
1,029.000 SIT, oba iz Ljubljane, Levčeva
ulica 8, vstopila 12. 5. 1999, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Mihajlović Marin in Mihajlović Arija-
na, imenovana 12. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 17200 Tkanje tekstilij; 1730 Pleme-
nitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo
založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s

cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
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Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-404202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01538 z dne 4. 6. 1999 pod št. vložka
1/31984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399977
Firma: MTM INVEST, podjetje za inve-

sticije, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MTM INVEST, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Levarjeva 5
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: Pikovnik Miroslav, Kamnik,

Kranjska 4d, Peternel Milan, Domžale,
Slomškova ulica 5a, Rodica in Blejec To-
maž, Dol pri Ljubljani, Podgorica pri Dol-
skem 14a, vstopili 24. 3. 1999, vložili po
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Pikovnik Miroslav, direktor Peternel
Milan in prokurist Blejec Tomaž, imenovani
24. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-404203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02913 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa HAPING, avtomatizacija poslovanja
in razvoj, d.o.o., Hranilniška 8, Ljublja-
na, sedež: Hranilniška 8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5497655
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fe-

renc Matjaž in Ferenc Hristina, oba iz Ljub-
ljane, Bilečanska 4, razrešena 5. 5. 1999
kot zastopnika in imenovana za direktorja.

Rg-404204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02881 z dne 3. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VALINA, družba za vzdrževanje in
urejanje objektov in okolice, trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Šte-
panjska cesta 22b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04707/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5340411
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 7460

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Opomba: pri dejavnosti pod šifro 74.60

je dovoljeno opravljati samo varovanje.

Rg-404205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/01568 z dne 3. 6. 1999 pod št. vložka
1/31968/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1400070
Firma: RODL & PARTNER, Družba za

revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: RODL & PARTNER,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 129
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Juvan Marta, Kranj, Kriška

1, in Ulaga Mirko, Žalec, Podvin 10, vložila
po 546.000 SIT, ter DR. RODL & PART-
NER GMBH, Nurnberg, Aussere Sulzbac-
her Strasse 100, vložil 1,008.000 SIT –
vstopili 12. 5. 1999, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Juvan Marta in Hamerschmidt Mic-
hael Eberhard, Nurnberg, Sabnikes Stras-
se 1, imenovana 12. 5. 1999, zastopata
družbo kot poslovodji.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

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

Rg-404207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01066 z dne 2. 6. 1999 pri subjektu vpi-
sa GROS-M, trgovsko podjetje na veliko in
malo, d.o.o., sedež: Prušnikova 36, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11687/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5475201
Ustanovitelja: Fišer Pavle, izstopil 16. 2.

1999; Lampe Bernarda, Domžale, Ljubljan-
ska c. 90, vložila 3,361.450,60 SIT, in
GROS-M, trgovsko podjetje na veliko in ma-
lo, d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 36, vložil
1,502.000 SIT – vstopila 16. 2. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fišer Pavle, razrešen 16. 2. 1999;
Lampe Bernarda, razrešena 16. 2. 1999
kot zastopnica in imenovana za direktorico.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 2. 1999.

Rg-404209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02718 z dne 31. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31966/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420321
Firma: MIND & VALUE, družba za sve-

tovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MIND & VALUE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Apihova 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hernec Robert, Maribor,

Lesjakova ulica 1, vstopil 19. 5. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hernec Robert, imenovan 19. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje.

Rg-404211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00287 z dne 26. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUDIO MODERNA TRADE,
finančne in intelektualne storitve ter tr-
govina, d.o.o., Jesenova raven 51a,
Podkum, sedež: Jesenova ravan 51a,
1414 Podkum, pod vložno št.
1/25127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
družbene pogodbe ter zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5828848
Firma: STUDIO MODERNA TRADE, fi-

nančne in intelektualne storitve ter trgo-
vina, d.o.o.

Skrajšana firma: STUDIO MODERNA
TRADE, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 29
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kos Duško, Celje, Prežihova 3, ime-
novan 29. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarnih obliki; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 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 ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-

na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje 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 baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske 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
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1997.

Rg-404226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02173 z dne 14. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BAN IN SIN, podjetje za trgovino,
turizem, gostinstvo, zastopanje in po-
sredništvo, d.o.o., Ljubljana, Peruzzije-
va cesta 95, sedež: Peruzzijeva cesta
95, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15412/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, deležev, zastopnika, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5556767
Firma: BAN IN SIN, družba za trgovi-

no, turizem, gostinstvo, zastopanje in
posredništvo, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ban Ivan Miroslav, Ljublja-

na, Peruzzijeva 95, vstopil 6. 12, 1991, in
Ban Rok, Ljubljana, Peruzzijeva 95, vstopil
30. 6. 1994, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.
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Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Ban Ivanu Miroslavu, ki je bil
razrešen 23. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 22110 Izdaja-
nje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnsot menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1999.

Rg-404230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02670 z dne 7. 6. 1999 pod št. vložka
1/31988/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420275
Firma: IXTLAN TEAM, elektronske

storitve, d.o.o., firma v angleškem jeziku:
IXTLAN TEAM, electronic services, LLC

Skrajšana firma: IXTLAN TEAM, d.o.o.,
skr. firma v angleškem jeziku: IXTLAN
TEAM, LLC

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 2
Osnovni kapital: 10,169.682 SIT
Ustanovitelj: IXTLAN, consulting, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana, Kersnikova 2, vstopil
21. 5. 1999, vložil 10,169.682 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lambergar Grega, Ljubljana, Celovš-
ka cesta 143, imenovan 21. 5. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-

ni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7415 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo varovanje.

Rg-404234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02918 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MATMAR-LINE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, storitve
in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Brn-
čičeva 13, BT Center, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08743/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, deleža in družbene pogodbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419344
Ustanovitelj: Križman Robert, izstopil

2. 6. 1999; MATMAR-LINE, d.o.o., Ljublja-
na, Ljubljana, Brnčičeva 13, vstopil 16. 12.
1996, vložil 720.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 7. 6. 1999: 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.
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Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7415 Dejavnost holdignov;
7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 6. 1999.

Rg-404235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02920 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ANR AMER NIELSEN RESEARCH,
raziskovalna družba, d.o.o., sedež: Ce-
sta na Brdo 10a, 1111 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25633/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, firme ustanovitelja, zastopnikov
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5859867
Firma: ACNIELSEN, raziskovalna druž-

ba, d.o.o.
Skrajšana firma: ACNIELSEN, d.o.o.
Ustanovitelj: ACNIELSEN CYPRUS

LIMITED, Ciper, Limassol, vstopil 23. 1.
1995, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Mazarakis Loucas in direktor Yorda-
nov Dimitre, razrešena 1. 6. 1999, ter di-
rektorica Kekez Damjana, razrešena
10. 12. 1998; direktor Ashiotis Costas
Yiannis, Nicosia, 2 Kivelis Str., Kivelis Court,
imenovan 1. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

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

Rg-404236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02967 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TRIN, d.o.o., Podjetje za tržni inže-
niring, Linhartova 13, Ljubljana, sedež:
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03087/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljice, za-
stopnice in akta o ustanovitvi ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5303737
Ustanovitelj: Regina Helena, izstopila

4. 6. 1999; Regina Marjan, Ljubljana, Ma-
šera-Spasičeva ulica 9, vstopil 4. 6. 1999,
vložil 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Regina Helena, razrešena 4. 6.
1999; direktor Regina Marjan, imenovan
4. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-

delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
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 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-

tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo elektirčnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
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dejavnosti v zračnem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9231 Umetniško ustvarjanje in poust-
varjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Pogreb-
na dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 6. 1999.

Rg-404237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00461 z dne 26. 4. 1999 pod št. vlož-

ka 1/31851/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1359339
Firma: KOREKT PLUS, jezikovna šola

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

govornostjo
Sedež: 1294 Višnja Gora, Zgornja

Draga 4a
Osnovni kapital: 2,900.000 SIT
Ustanoviteljica: Štepic Lilijana, Višnja Go-

ra, Zgornja Draga 4a  vstopila 8. 1. 1999,
vložila 2,900.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štepic Lilijana, imenovana 8. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij in picerij;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 74400 Oglaševanje; 74820 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-404238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00986 z dne 30. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GESTRIN STEP, k.d., Plesne in pri-
reditvene dejavnosti, sedež: Dunajska
23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29969/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., os-
novni kapital, spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljic, zastopnic in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1233637
Firma: GESTRIN STEP, d.o.o., plesne

in prireditvene dejavnosti, Ljubljana
Skrajšana firma: GESTRIN STEP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gestrin Urška, izstopila

18. 3. 1999; Gestrin Katarina, Ljubljana,
Dunajska 23, izstopila iz k.d. in vstopila v
d.o.o. 30. 4. 1999, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ge-
strin Katarina, razrešena 18. 3. 1999 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev, in direktorica
Gestrin Urška, imenovana 18. 3. 1998, ki
zastopa družbo kot namestnica direktorice,
obe iz Ljubljane, Dunajska 23.

Dejavnost, izbrisana 30. 4. 1999: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
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krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 74400 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Rg-404239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01489 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LA FRUTTA, import-export, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27067/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5924235
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-404243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01637 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ENEL, podjetje za projektiranje,
proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., se-
dež: Bilečanska 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14941/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deležev, ustanoviteljev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5554900
Firma: ENEL, podjetje za informatiko,

inženiring, podjetniško in poslovno sve-
tovanje, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,329.534 SIT
Ustanovitelja: Danilovič Slobodan, izsto-

pil 25. 3. 1999; Sobočan Miroslav, Ljublja-
na, Bilečanska 4, vstopil 3. 10. 1994, in
Sobočan Boris, Ljubljana, Kvedrova cesta
28, vstopil 25. 3. 1999, vložila po
1,164.767 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Danilovič Slobodan, razrešen 25. 3.
1999; direktor Sobočan Boris, imenovan
25. 3. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1999.

Rg-404248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01704 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SIBEX, podjetje za trgovino, pro-

izvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13859/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, dejavnosti, zastopnika in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5526744
Ustanovitelj: Smrdel Brane, izstopil

26. 3. 1999; Rupar Marko, Begunje pri
Cerknici, Begunje 111, vstopil 22. 10.
1993, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Smrdel Branetu, ki je bil razrešen
26. 3. 1999.

Dejavnost, izbrisana 20. 4. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost prehrambenih obratov; 5551 De-
javnost menz; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 3. 1999.

Rg-404249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01705 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa NANKING, gostinstvo, turizem in
trgovina, d.o.o., sedež: Groharjeva 1,
1241 Duplica pri Kamniku, pod vložno
št. 1/28854/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1123955
Ustanovitelj: Chen Aiyun, izstopil 24. 3.

1999; Chen Qunkang, Kitajska, vstopil
24. 3. 1999, vložil 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Chen Qunkang in Chen Xiaowei, oba
iz Kitajske, imenovana 24. 3. 1999.

Rg-404250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01834 z dne 23. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31849/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1404199
Firma: FRIZA, Proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Nemška vas 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kramer Stanislav, Ribnica,

Nemška vas 40, in Tomec Tadej, Dolenja
vas, Šolska ulica 12, vstopila 23. 3. 1999,

vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kramer Stanislav, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Tomec Tadej, ki
kot pomočnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 23. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 60240 Cestni tovorni promet;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-404251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01865 z dne 23. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31850/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1404253
Firma: VELARO, d.o.o., Ribnica, stori-

tvena dejavnost
Skrajšana firma: VELARO, d.o.o., Rib-

nica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež. 1310 Ribnica, Ljubljanska ce-

sta 1a
Osnovni kapital: 2,350.000 SIT
Ustanoviteljica: Levstek Martina, Ribni-

ca, Trubarjeva ulica 10, vstopila 8. 4. 1999,
vložila 2,350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šilc Metka, Ljubljana, Jadranska
2, imenovana 8. 4. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 7012
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 80101 Dejav-
nost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
85329 Druge socialne dejavnosti.

Rg-404252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02097 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa START INTERNATIONAL, izvoz-
no-uvozno podjetje, d.o.o., Tržaška 2,
Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21064/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deležev, zastopnika, datuma
pooblastila za zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5728665
Ustanovitelja: Vrhovnik Sonja, Ljubljana,

Runkova 2, vstopila 28. 12. 1992, vložila
459.000 SIT, in Koželj Ivan, Škofja Loka,
Podlubnik 329, vstopil 10. 6. 1996, vložil
1,071.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Vrhovnik Sonja in Koželj Ivan, ki
zastopata družbo brez omejitev, imenovana
10. 6. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1999.

Rg-404258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02464 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BIOSPROM, marketing in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar 54,
sedež: Ulica bratov Učakar 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28103/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, naslova ustanovitelja in
zastopnikov ter spremembo zastopnikov in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5950945
Firma: BIOSPROM, marketing in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Ustanovitelj: Vujičič Mišo, Ljubljana, Ple-

vančeva 24, vstopil 10. 6. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Jevnikar Simona, Ljubljana, Ple-
vančeva 24, imenovana 10. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev, zastopnik Vuji-
čič Mišo, Ljubljana, Plevančeva 24, imeno-
van 3. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Simič Zoran, Ljublja-
na, Kunaverjeva 1, imenovan 7. 5. 1999;
zastopnik Djordjevič Slavko, razrešen 7. 5.
1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 5. 1999.

Rg-404259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02409 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa AKROSS, Proizvodnja, trgovina, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Parmo-
va 53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09374/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5427495
Ustanovitelj: Slivšek Milena in Slivšek

Gregorij, izstopila 4. 5. 1999; Osojnik Mar-
tin, Krško, Cesta 4. julija 46, vstopil 4. 5.
1999, vložil 1,511.999 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Slivšek Gregorij, razrešen 4. 5.
1999; Slivšek Milena, Ljubljana, Posavske-
ga ulica 14, razrešena 4. 5. 1999, kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, in pro-
kurist Osojnik Martin, imenovan 4. 5. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 5. 1999.

Rg-404260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01613 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa EMK, d.o.o., podjetje za energetski
inženiring Ljubljana, Brodarjev trg 11,
sedež: Brodarjev trg 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, deležev in osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5717981
Firma: EMK, d.o.o., podjetje za ener-

getski inženiring
Skrajšana firma: EMK, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kobal Milan, Ljubljana, Bro-

darjev trg 11, vstopil 15. 1. 1993, vložil
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 29230 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 37100 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 37200 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 60240
Cestni tovorni promet; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 3. 1999.

Rg-404261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06564 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa IB INTERCONSULT, računovodsko
in davčno svetovanje, d.o.o., sedež: Lin-
hartova 11a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30621/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1279009
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Ditye Renate Ingrid, in prokuristka
Andreee Prosenc Tjaša, razrešeni 19. 2.
1999; direktorica Kimmel Daniela, Salz-
burg, Slazburger Schutzenstrasse 20, ter
prokuristki Blejec Jelka, Ljubljana-Črnuče,
Stare Črnuče 9, in Lampič Božič Vojka,
Ljubljana-Črnuče, Cesta v Pečale 1a, ime-
novane 19. 2. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 2. 1999.

Rg-404262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06562 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa IB IMMOBILIEN, svetovanje na po-
dročju poslovne ekonomike, d.o.o., se-
dež: Linhartova 11a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21847/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev,
osnovnega kapitala, firme, zastopnic in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5729360
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Firma: IB IMMOBILIEN, svetovanje na
področju poslovne ekonomike in nepre-
mičnin, d.o.o.

Osnovni kapital: 11,843.422
Ustanovitelj: IB INTERCONSULT BE-

TRIEBS UND MANAGEMENTBERATUNGS-
GESELLSCHAFT m.b.H, Dunaj,
Gusshausstrasse 4, vstopil 18. 7. 1997,
vložil 11,843.422 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktorica Ditye Renate Ingrid in proku-

ristka Andre-Prosenc Tjaša, razrešeni 19. 2.
1999; direktorica Kimmel Daniela, Salz-
burg, Salzburger Schutzenstrasse 20, ter
prokuristki Blejec Jelka, Ljubljana-Črnuče,
Stare Črnuče 9, in Lampič Božič Vojka,
Ljubljana-Črnuče, Cesta v Pečale 1a, ime-
novane 19. 2. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 2. 1999.

Rg-404263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00938 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VSSE NEPREMIČNINE, promet, po-
sredovanje in vpisi, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Rožna dolina, C. IV/2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1233319
Sedež: 1000 Ljubljana, Trstenjako-

va 1a.

Rg-404264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02437 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa DULMI, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Fran-
kopanska 1, 1117 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22891/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5917417
Ustanovitelja: Milovanović Dušan, Ljublja-

na, Brilejeva 9, vstopil 26. 4. 1993, in Vlai-
savljević Bogdan, Ban. Kradjordjevo, Žitište,
vstopil 5. 5. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Vlaisavljević Bogdan, imenovan 5. 5.
1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1999.

Rg-404265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02939 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa VIP VIRANT, izdelki tehničnih pro-
duktov, d.o.o., sedež: Zgornje Gameljne
20, 1211 Ljubljana Šmartno, pod vložno
št. 1/27072/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5919207
Oseba, pooblaščene za zastopanje: Vi-

rant Robert, Ljubljana, Pot Sodarjev 7, raz-
rešen 21. 5. 1999 kot prokurist in imeno-
van za direktorja.

Rg-404266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03004 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MAKO TRADE, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Borovnica, sedež: Paplerjeva 14, 1353
Borovnica, pod vložno št. 1/15238/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in popravek priimka ustanoviteljice
s temile podatki:

Matična št.: 5567505
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelja: Javornik Franci in Javor-

nik Dragica, oba iz Borovnice, Dol pri Bo-
rovnici 111, vstopila 26. 5. 1994, vložila
po 1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1999.

Rg-404248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02412 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa O.D.M. INŽENIRING, podjetje za
proizvodnjo opreme delovnih mest,
d.o.o., sedež: Stegne 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19777/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov ter naslova ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5664187
Ustanovitelj: Goli Ivan, Brezovica, Pod-

peška 49b, vstopil 21. 9. 1992, vložil
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Babič Stane, razrešen 7. 5. 1999;
direktor Goli Ivan, Brezovica, Podpeška
49b, in zastopnik Živkovič Drago, Ljubljana,
Vojkova 71, imenovana 7. 5. 1999.

Rg-404272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/15141 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SCHWARZ, družba za trgovsko in
grafično dejavnost, d.o.o., Vrhnika, se-
dež: Ob progi 4, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/14432/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deleža, uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5617618
Osnovni kapital: 3,008.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Boštjan, Vrhnika,

Ob Progi 4, vstopil 3. 12. 1991, vložil
3,008.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-

no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-404273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02275 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KEMIJSKI INŠTITUT, Ljubljana, Haj-
drihova 19, v angleškem jeziku: National
Institute of Chemistry, Ljubljana, Hajdri-
hova 19, Slovenia, sedež: Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01890/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5051592
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor prof.dr. Pejovnik Stane, razrešen
18. 4. 1999; direktor dr. Venturini Peter,
Ljubljana, Magajnova 7, imenovan 19. 4.
1999.

Rg-404275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02014 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30685/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 1294253
Osnovni kapital: 15.833,012.000 SIT
Sprememba statuta z dne 9. 4. 1999.

Rg-404276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02279 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa NFD 2 INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30684/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 1294261
Osnovni kapital: 29.572,127.000 SIT
Sprememba statuta z dne 20. 4. 1999.

Rg-404277
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01933 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PLUTAL, Industrija zapiralne em-
balaže, d.d., Ljubljana, sedež: Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036135
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koželj Ivan, razrešen 6. 4. 1999;
predsednik uprave Stalowsky Stanko, Ljub-
ljana, Malgajeva ul. 2, imenovan 6. 4. 1999,
zstopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Stalowsky Stan-
ko, izstopil 6. 4. 1999; Lampič Božidar,
vstopil 6. 4. 1999.

Rg-404278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01912 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa Sklad Republike Slovenije za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava Kočevje, sedež: Reška 16, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/30010/38 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1233661004
Sedež: 1330 Kočevje, Ljubljanska 26
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marinč Martin, razrešen 17. 9. 1998;
direktorica Repar Andreja, Kočevje, Remi-
hova 6, imenovana 12. 11. 1998.

Rg-404279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01186 z dne 26. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31952/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1399403
Firma: MINI TEATER, Zavod za izved-

bo in promocijo lutkovnih in gledaliških
predstav, Ljubljana

Skrajšana firma: MINI TEATER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 6
Ustanovitelj: Waltl Robert, Ljubljana, Šti-

hova 6, vstopil 9. 3. 1999, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Waltl Robert, imenovan 9. 3. 1999,
zastopa zavod kot vršilec dolžnosti direktor-
ja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov.

Rg-404280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07114 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PACO TRAVEL, Turistična agenci-
ja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cankarjeva
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10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29156/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 1192132
Ustanoviteljica: Renko Martin, izstopil

3. 12. 1998; Goltes Eveline, Ljubljana,
Opekarska cesta 13a, vstopila 3. 12. 1998,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-404281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06286 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ANET, trgovina in servis, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 31, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29311/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev druž-
be AD AVTODELI PEČJAK, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Podnart, Češnjica 24 (064
1/01224/00), s temile podatki:

Matična št.: 1193970
Pripojitev družbe AD AVTODELI PEČ-

JAK, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Pod-
nart, Češnjica 24 (064 1/01224/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 23. 10.
1998.

Rg-404282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02226 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TRIGLAV STEBER II, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 1313827
Osnovni kapital: 19.972,697.000 SIT.

Rg-404284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02444 z dne 31. 5. 1999 pri subjektu
vpisa Kmečka družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pri članih
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5834457
Člani nadzornega sveta: Kneževič Milan,

But Franc, Mihovec Branko, Vodovnik Zvo-
ne, Fašalek Franc in Ribič Ernest, izstopili
in ponovno vstopili 30. 6. 1995.

Rg-404285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01974 z dne 31. 5. 1999 pri subjektu
vpisa Združenje članov borze vrednost-
nih papirjev – GIZ, Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25554/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnice, članov nadzornega sveta in po-
godbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5847150
Ustanovitelji: Savinjska borzno posred-

niška družba, d.d., Žalec, Savinjska c. 21,
izstopila 31. 3. 1998, PETROL, borzno po-
sredniška hiša, d.d., Ljubljana, Tivolska 44,

izstopil 3. 3. 1998, BEMA, borzno posre-
dovanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kotni-
kova 5, izstopila 1. 3. 1999, Medvešek Pu-
šnik borzno posredniška hiša, d.d., Ljublja-
na, Gradnikove brigade 11, izstopila 9. 3.
1999, ILIRIKA, d.d., Ljubljana, Breg 22,
izstopila 9. 3. 1999, in BANKA CREDITAN-
STALT, d.d., Ljubljana, Kotnikova 5, izstopi-
la 4. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Morela Jana, razrešena 9. 3.
1999; zastopnica Dolenc Barbara, Škofja
vas, Prekorje 62, imenovana 9. 3. 1999,
zastopa združenje kot sekretarka.

Člani nadzornega sveta: Jagodic Marko,
Lavrič Robert in Velkavrh Peter, izstopili
9. 3. 1999; Čeč Polona, Dubokovič Davor
in Morela Jana, vstopili 9. 3. 1999.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
9. 3. 1999.

Rg-404286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01953 z dne 31. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA,
d.d., sedež: Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5425077
Osnovni kapital: 9.000,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 18. 3. 1999.

Rg-404303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01761 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TIPLA, proizvodno podjetje in po-
slovne storitve, d.o.o., Radomlje, sedež:
Pod hribom 23, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/20402/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanovitelja, deleža in zastopnika,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5703948
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Tič Branko, izstopil

30. 3. 1999; Rebrnak Brigita Tjaša, Radom-
lje, Pod hribom 23, vstopila 30. 3. 1999,
vložila 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tič Branko, razrešen 30. 3. 1999;
direktorica Rebrnak Brigita Tjaša, Radom-
lje, Pod hribom 23, imenovana 30. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852
Splošna mehanična dela; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-

čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 4. 1999.

Rg-404304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01760 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EROS, Splošno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 6, se-
dež: Trg Osvobodilne fronte 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13600/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova ustanovitelja in zastopni-
ka, spremembo zastopnika, uskladitev in
spremembo dejavnosti ter spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5525829
Firma: EROS, storitve in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: EROS, d.o.o.
Ustanovitelj: Šinko Jože, Kranj, Zlato po-

lje 2, vstopil 21. 11. 1991, vložil 6,818.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šinko Jože, imenovan 21. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Horvat Ciril, razrešen 23. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
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nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-

vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavn-
sot dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 4. 1999.

Rg-404305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00529 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PCX MOBICOM, družba za prodajo
računalniške opreme in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 1198955
Ustanovitelja: PCX COMPUTERS, d.o.o.,

Ljubljana, Krivec 1, Tadić Nikola, Kurinčič
Igor, Ferjan Helena, Vidmar Marko, Loborec
Matjaž, Remšak Tatjana, Starič Jože, Grlj
Mojmir, Zupanc Sergej, Debelak Vanda, Žon-
ta Dragica, Obad-Slavič Marta, Kašman Jo-
že, Šebenik Valentin, Vižintin Bojan in Intihar
Slavko, izstopili 23. 12. 1998; Jenko Janko
in Jenko Karolina, oba iz Ljubljane, Krivec 1,
vstopila 23. 12. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-404308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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99/01765 z dne 3. 5. 1999 pod št. vložka
1/31864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413481
Firma: ANALIZA, KOMLANC & CO.,

d.n.o., računovodske storitve in davčno
svetovanje

Skrajšana firma: ANALIZA KOMLANC &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 7
Ustanovitelja: Moškerc Natalija, Ljublja-

na-Dobrunje, Frenkova pot 6, in Komlanc
Karel Drago, Mengeš, Kamniška c. 14,
vstopila 1. 4. 1999, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Moškerc Natalija, imenovana 1. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;7412
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-404309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00517 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EMA, d.o.o., ekonomika, marke-
ting, analize, Ljubljana, Bratov Učakar
98, sedež: Bratov Učakar 98, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10349/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala, deležev in ustanoviteljev, uskladi-
tev in spremembo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5554101
Osnovni kapital: 2,465.000 SIT
Ustanovitelji: Marinšek Ema, vstopila

17. 12. 1990, vložila 1,101.000 SIT, Ma-
rinšek Tomaž, vstopil 29. 12. 1998, vložil
705.500 SIT, in Marinšek Primož, vstopil
29. 12. 1998, vložil 658.500 SIT, vsi iz
Ljubljane, Bratov Učakar 98, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računalniš-
ke dejavnosti; 7411 Pravno svetovanje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1998.

Rg-404311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00646 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PRLE, zunanja in notranje trgovina

na drobno in debelo z neživilskimi pro-
izvodi, proizvodnja kovinskega reprod.
materiala, posredništvo..., d.o.o., Kam-
nik, sedež: Trg svobode 3, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/10015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5453623
Firma: ANIKI, zunanja in notranja tr-

govina na drobno in debelo z neživilski-
mi proizvodi, proizvodnja kovinskega re-
prod. materiala, posredništvo,... d.o.o.

Skrajšana firma: ANIKI, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 28750

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51240 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih.

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

Rg-404313
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01739 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu vpi-
sa GLOBAL B & C, podjetje za poslovno
svetovanje, investiranje in upravljanje,
d.o.o., sedež: Cankarjevo nabrežje 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1213962
Dejavnost, izbrisana 5. 5. 1999: 7415

Upravljanje s holding družbami.
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: Dejav-

nost holdingov.

Rg-404314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01758 z dne 5. 5. 1999 pri subjektu
vpisa SVS ŠPORT, družba za promet z
izdelki za šport in prosti čas, d.o.o., Trzin,
Mengeš, sedež: Blatnica 14, 1234 Trzin,
Mengeš, pod vložno št. 1/09875/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, poštne številke, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5435575
Firma: SVS ŠPORT, družba za promet

z izdelki za šport in prosti čas, d.o.o.
Skrajšana firma: SVS ŠPORT, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Savnik Zoran, razrešen 25. 3. 1999;
direktorica Savnik Breda, Ljubljana, Slomš-
kova 35, imenovana 25. 3. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 3. 1999.

Rg-404315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01741 z dne 6. 5. 1999 pod št. vložka
1/31877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1413538
Firma: ŠUMI, trgovsko podjetje, k.d.,

Ljubljana
Skrajšana firma: ŠUMI, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Šlandrova 4
Ustanoviteljici: Šumi Milojka, ki odgovar-

ja s svojim premoženjem, in Šumi Tanja, ki
je vložila 2.000 SIT in ne odgovarja, obe iz
Ljubljane, C. na Brdo 13, vstopili 30. 12.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šumi Milojka, imenovana 30. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 55302 Dejvnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

Rg-404319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02542 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa LOTERIJA SLOVENIJE, delniška
družba, sedež: Trubarjeva ulica 79,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 2950/98 – za-
radi deleža s temile podatki:

Matična št.: 5022053
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vstopil 6. 5. 1998, vložil
185,700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-404320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01872 z dne 21. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31934/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1411438
Firma: MAGIJAN-PATERNOST, stori-

tve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: MAGIJAN-PATER-

NOST, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
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Sedež: 1380 Cerknica, Partizanska 21
Ustanovitelja: Paternost Magdalena, ki

odgovarja s svojim premoženjem in Pater-
nost Tomaž, ki je vložil 1.000 SIT in odgo-
varja do višine nevplačanega vložka, oba iz
Cerknice, Tabor 8, vstopila 9. 4. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Paternost Magdalena, imenovana
9. 4. 1999, zastopa družbo kot komple-
mentarka.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 4531 Električne inštalaci-
je; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-404321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01817 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PEM COMPANY, mednarodno pod-
jetje za marketing, trgovino in investici-
je, d.o.o., sedež: Koroška c. 2c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02410/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, kapitala, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5292867
Skrajšana firma: PEM COMPANY, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kenda Rajko in Vehovar Fran-

ci, izstopila 2. 4. 1999; Kenda Milko, vstopil
17. 9. 1989, vložil 1,275.000 SIT, Kenda
Tina, vstopila 2. 4. 1999, vložila 500.000 SIT,
in Kenda Ljuba, vstopila 1. 6. 1990, vložila
725.000 SIT, vsi iz Ljubljane, Koroška c. 2c,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, izbrisana 21. 5. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 7440
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1999.

Rg-404322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01737 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ARAHCONSULTING, gospodarsko
svetovanje, d.o.o., sedež: Večna pot 11,
1111 Ljubljana, pod vložno št.

1/02058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5284384
Osnovni kapital: 18,172.289,70 SIT
Ustanovitelji: Arah Janko, Ljubljana, Ko-

pališka 20, vložil 17,752.509,81 SIT, Ivanj-
ko dr. Šime, Maribor, Logarjeva 5, vložil
139.926,63 SIT, in Grilc dr. Roland, Celo-
vec, Avstrija, Karfreitstrasse 14/III, vložil
139.926,63 SIT, ki so vstopili 10. 3. 1989,
ter Zavadlav Zdenka, Nova Gorica, Kidričeva
16, vložila 139.926,63 SIT, ki je vstopila
31. 8. 1989 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 4. 1999.

Rg-404323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01753 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BULL COMPUTERS AND SERVI-
CES, podjetje za marketing ter prodajo
podatkovnih procesnih sistemov ter soft-
ware-ov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 101, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5509262
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tratnik Gregor, razrešen 30. 3.
1999; direktor Bulich Antonio, Milano, Via
Falck 45, imenovan 30. 3. 1999.

Rg-404324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02583 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ĆEMAN DEMIAL IN OSTALI, Stori-
tve in trgovina, d.n.o., sedež: Ob dolenj-
ski železnici 162, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27865/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5940958
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov

Babnik 16.

Rg-404325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01810 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa S-TRADE, trgovina, proizvodnja, za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, Gumnišče
11, Škofljica, sedež: Gumnišče 11, 1291

Škofljica, pod vložno št. 1/03251/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5308216
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rihar

Jasna, Škofljica, Gumnišče 11, razrešena
9. 4. 1999 kot direktorica in imenovana za
prokuristko, in direktor Cvetko Branko, Ljub-
ljana, Zrinjskega c. 8, imenovan 9. 4. 1999.

Rg-404326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02595 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BOEHRINGER INGELHEIM PHAR-
MA, GmbH Dunaj, podružnica Ljubljana,
sedež: Mašera Spasičeva ul. 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27487/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5926939
Sedež: 1000 Ljubljana, Goce Delče-

va 1.

Rg-404328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01575 z dne 11. 6. 1999 pri subjektu
vpisa OROPLAST, podjetje za proizvod-
njo in predelavo plastičnih mas, d.o.o.,
Moste, sedež: Moste 60, 1218 Komen-
da, pod vložno št. 1/14200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev, naslova ustano-
viteljice ter zastopnice in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5541859
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Cerar Ivica, Radomlje,

Ravnikarjeva ul. 6, vstopila 31. 5. 1994,
vložila 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cerar Ivica, imenovana 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 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; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-404329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01577 z dne 11. 6. 1999 pri subjektu
vpisa Q5 – TRADE, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Čemažarjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04658/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5335183
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kunaver Drago, Ljubljana,

Čemažarjeva 6, vstopil 6. 2. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-404330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02508 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa EMONA EFEKTA, informatika in izo-
braževanje, d.o.o., sedež: Šmartinska
130, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04682/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5059054
Ustanoviteljica: MODRA LINIJA, PID,

d.d., Koper, Pristaniška 8, vstopila 4. 12.
1995, vložila 13,804.910 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, izstopil 8. 10.
1998.

Rg-404332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02568 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa TERMOELEKTRARNA TOPLARNA
LJUBLJANA, p.o., proizvodnja električ-
ne toplotne energije ter tehnološke pa-
re, Ljubljana, Toplarniška 19, sedež: To-
plarniška 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5033730
Firma: TERMOELEKTRARNA TOPLAR-

NA LJUBLJANA, d.o.o.
Skrajšana firma: TE-TOL, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 11.949,649.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 9. 8.
1997, vložila 11.949,649.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-404333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02565 z dne 10. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GIZ, SKUPINA ABC, Gospodarsko
interesno združenje, sedež: Trg mladin-
skih del. brigad 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25273/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5868807
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave Omladič Gvido, Polzela, Polzela 92,
imenovan 28. 1. 1999; zastopnika Leben
Ludvik in Sirc Franc, razrešena 28. 1. 1999;
zastopnik Jakopin Maksimilijan, Novo me-
sto, Šukljetova 5, ki od 28. 1. 1999 zastopa
družbo kot podpredsednik upravnega odbo-
ra, in član uprave Ahlin Marjan, Grosuplje,
Perovo 37, imenovan 28. 1. 1999.

Rg-404341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06003 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PRO NEP INŽENIRING, d.o.o., pod-
jetje za inženiring, sedež: Linhartova 3a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10211/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5463378
Ustanovitelji: Šink Matevž, izstopil

14. 12. 1995; Švajger Stane, Vrhnika, Ob
Potoku 11, vložil 450.000 SIT, Garbajs To-
maž, Ljubljana, V Murglah 117, vložil
450.000 SIT, in Livojevič Nataša, Ljubljana,
Rusjanov trg 2, vložila 150.000 SIT, ki so
vstopili 20. 12. 1994, ter Premk Igor, Ljub-
ljana, Kušarjeva 2, vložil 450.000 SIT, ki je
vstopil 26. 7. 1990 – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Šink Matevž, razrešen 14. 12. 1995;
direktorji Švajger Stane, Premk Igor in Gar-
bajs Tomaž, imenovani 14. 12. 1995.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 12. 1995.

Rg-404343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02221 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa J.B., podjetje za ekonomsko sveto-
vanje in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Bolgarska 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02908/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5301866
Ustanovitelji: Cimperman Jasna, Ljublja-

na, Bratovževa ploščad 33, vstopila 10. 11.
1989, vložila 502.590 SIT, Babnik Dragi-
ca, Ljubljana, Pipanova pot 31, vstopila
22. 2. 1994, vložila 167.530 SIT, Krašo-
vec Marjeta, Mengeš, Grobeljska 32, vsto-
pila 22. 2. 1994, vložila 60,920 SIT, Lev-
stik Sonja, Kočevje, Tesarska ul. 3c, vstopi-
la 2. 2. 1995, vložila 30.640 SIT, in J.B.,
podjetje za ekonomsko svetovanje in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Bolgarska
11, vstopil 8. 4. 1998, vložil 761.500 SIT,
– odgovornost: ne odgovarjajo; Petročnik
Tanja, izstopila 8. 4. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 1. 1999.

Rg-404345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03376 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HARTNER-MM, d.o.o., trgovina, za-
stopanje, posredovanje, sedež: Podgor-
je 80a, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/16263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5601347
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 51130

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;

51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 5. 1998.

Rg-404977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01228 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa IR IMAGE, podjetje za trgovino, in-
žiniring in storitve, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Podgorje 61b, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/15068/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5613841
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelja: Viriant Rado, izstopil 27. 1.

1999; Viriant Matjaž, Kamnik, Na bregu 38,
in Viriant Igor, Kamnik, Podgorje 61b, vsto-
pila 8. 5. 1996, vložila po 1,300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Viriant Matjaž, imenovan 8. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 92200 Radijska in tele-
vizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 3. 1999.

Rg-404981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/06476 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa JANTA, trgovsko, storitveno in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Slomško-
va 33, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18018/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5823838
Ustanovitelj: Bučar Janez, Bohinjska Bi-

strica, Gabrška 7, vstopil 2. 4. 1992, in
Habjan Anton, Ljubljana, Cesta na Vrhovce
41, vstopil 20. 5. 1994, vložila po 552.300
SIT, ter JANTA, d.o.o., Ljubljana, Slomško-
va 33, vstopila 29. 10. 1998, vložila
473.400 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1998.

Rg-405168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03853 z dne 16. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32140/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430688
Firma: TRINITY TRADE, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRINITY TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 91
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Kržišnik Nataša, Ljublja-

na, Novosadska 4, in Kušar Nataša, Brezo-
vica pri Ljubljani, Prečna pot 3, vstopili 2. 7.
1999, vložili po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Kržišnik Nataša in direktorica Ku-
šar Nataša, imenovani 2. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-

govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 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 igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikaci-
je; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-405171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02466 z dne 13. 7. 1999 pri subjektu
vpisa INOTEH, d.o.o., trgovina, zastopa-
nje, Ljubljana, sedež: Prešernova 15,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10230/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev, zastopnic in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5447682
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Schulz Andreja, izstopila

8. 4. 1999; Schulz Andrej, Ljubljana, Tre-
binjska ulica 16, vstopil 8. 4. 1999, in Knez
Andreja, Škofljica, Albrehtova ulica 72, vsto-
pila 2. 11. 1990, vložila po 1,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Schulz Andreja, razrešena 29. 4.
1999; Knez Andreja, razrešena 29. 4.
1999 kot zastopnica in imenovana za direk-
torico.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1999.

Rg-405179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03783 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa R & D, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Goljarjeva pot 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5809762
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Leskošek Rihard, Ljubljana,

Goljarjeva pot 10, vstopil 10. 6. 1993, vlo-
žil 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Derglin Trampuž Sonja, izstopila 2. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
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izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 7. 1999.

Rg-405183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02403 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MDM 2000, Podjetje za proizvod-
njo, marketing in zastopanje, d.o.o., Pet-
kova 43, Ljubljana, sedež: Petkova 43,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12570/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5503167
Ustanovitelji: Kozamurnik Milan, Ljublja-

na, Petkova 43, vložil 3,322.534,50 SIT,
Horvat Dragan, Ljubljana, Petkova 42, vložil
14.849,30 SIT, in Grabljevec Marko, Ljub-
ljana, Cesta 24. junija 72a, vložil
374.945,30 SIT – vstopili 5. 3. 1991, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 5. 1999.

Rg-405181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01918 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa RAST-KOMERC, podjetje za trgovi-
no, zastopništvo in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kamnoseška 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04316/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev, osnovnega kapitala in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5335698
Osnovni kapital: 18,583.500 SIT
Ustanoviteljica: Radovanović Grozda,

Ljubljana, Kamnoseška 17, vstopila 15. 11.
1990, vložila 18,583.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 4. 1999.

Rg-405185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00931 z dne 7. 7. 1999 pod št. vložka
1/32107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387405
Firma: RANRAN, Raziskovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: RANRAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Bistriška cesta

11, Šmarca
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Juteršek Albert Drago, Kam-

nik, Sončna ulica 1, Šmarca, vstopil 12. 2.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tonin Martina, Kamnik, Bistriška
cesta 11, Šmarca, imenovana 12. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 17100 Priprava in
predenje tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje
tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-

skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga
popravila, d.n.; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73104 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9211
Snemanje filmov in videofilmov.

Rg-405188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02433 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
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vpisa M & G BIRO OPREMA, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., sedež: Trpinče-
va 96, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20339/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5697271
Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 6022

Storitve taksistov.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 7481 Fotografska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.

Rg-405192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03640 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KEDAR GRUM & CO, podjetje za
trgovino in storitve, d.n.o., sedež: Spod-
nja Javoršica 60a, 1251 Moravče, pod
vložno št. 1/30997/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1318209
Dejavnost, izbrisana 6. 7. 1999: 55302

Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

Rg-405193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02460 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SOPIC, inženiring, finančne stori-
tve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29028/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1191551
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Valas Tone, razrešen 9. 3. 1999; pro-
kurist Cousin Michel Noel Joseph, Lescar,
2 bis. Rue des Ecureuils 64, zastopnik Ven-
turi Christian Felix, Biarritz, Res, Parc Del
Carril 64, in direktor Orlić Dušan, Ljubljana,
Vojkova 52, imenovan 9. 3. 1999.

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

Rg-405196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03558 z dne 1. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KLEMI, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Cesta Andreja Bitenca 41, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/32007/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolnilni
sklep za Srg 2426/99 zaradi dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1414445
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-

nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano 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 de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki.

Rg-405197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00997 z dne 1. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BACO, ognjevzdržni materiali,
d.o.o., Trzin, Blatnica 14, sedež: Blatni-

ca 14, 1234 Trzin, Mengeš, pod vložno
št. 1/25103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5829747
Firma: BACO, Ognjevzdržni materiali,

d.o.o., Trzin, Motnica 11
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 2626

Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5510 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 6010 Železniški promet; 6022 De-
javnost taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 6. 1999.

Rg-405198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02933 z dne 2. 7. 1999 pod št. vložka
1/32090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420666
Firma: RENI, družba za trgovino in po-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zoisova 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šabić Fikret, Bosanska

Krupa, V. Badić 28, vložil 1,680.000 SIT,
in Šabić Ekrem, Ljubljana, Goriška ul. 61,
vložil 420.000 SIT, vstopila 2. 6. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šabić Ekrem, in zastopnik Šabić Fi-
kret, imenovana 2. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15960
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Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
20300 Stavbno mizarstvo; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130
Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 27100 Proizvodnja železa, jekla, fe-
rozlitin po standardih ECSC; 27210 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 27310 Hladno vlečenje;
27320 Hladno valjanje ozkega traku;
27330 Hladno profiliranje; 27340 Vlečenje
žice; 27350 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 27410 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 27420 Proizvodnja aluminija;
27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvod-
nja drugih neželeznih kovin; 27510 Litje
železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lah-
kih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29520 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 31100 Proizvodnja elektro-

motorjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 31400 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 31620 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 33200 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 36220 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 36610 Proizvodnja
bižuterije; 37100 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 37200 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-

govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez natanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
65210 Finančni zakup (leasing); 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-

ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92200 Radijska in televizijska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-405199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02414 z dne 30. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32039/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1412086
Firma: TIPS & CO, Poslovne storitve,

d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: TIPS & CO, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Palovška ce-

sta 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Urh Marjan, Kamnik, Pa-

lovška cesta 21, vstopil 23. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urh Marjan, imenovan 23. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-405200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03227 z dne 30. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32079/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430025
Firma: HOTEL KANU, Gostinstvo in tu-

rizem Smlednik, d.o.o.
Skrajšana firma: HOTEL KANU, Smled-

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

govornostjo

Sedež: 1216 Smlednik, Valburga 7
Osnovni kapital: 2,220.000 SIT
Ustanovitelj: Prosen Domen, Smlednik,

Valburga 7, vstopil 7. 6. 1999, vložil
2,220.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosen Domen, imenovan 7. 6.
1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55220 Dejavnost kampov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-405202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02491 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ITALFIN, družba za finančno sveto-
vanje, posredništvo in marketing, d.o.o.,
Štefanova 3, Ljubljana, sedež: Štefano-
va 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, ustano-
viteljev, deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5911273
Firma: ITALFIN, družba za finančno

svetovanje, posredništvo in marketing,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska 18
Ustanovitelj: Milič Boris, Sgonico, Trst,

Italija, Sales 1a, vstopil 21. 6. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kanalec Goran, izstopil 13. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Perme Tatjana, razrešena 13. 11.
1998; prokuristka Vintar Bruna, Ljubljana,
Bilečanska 5, imenovana 13. 11. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 11. 1998.

Rg-405207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03295 z dne 22. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SENEC, družba za
trgovino in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28242/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5950716
Ustanovitelj: KOMPAS AKITA, podjetje

za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Pražakova 4, izstopil 14. 6. 1999, in PID
KMEČKA DRUŽBA, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Stegne 21, Ljubljana,
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izstopila 2. 6. 1999; Vidmar Anton, Ljub-
ljana, Zavoglje 7, vstopil 7. 5. 1996, vlo-
žil 2,960.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-405208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02463 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa JR INTRAKO, družba za trgovanje
na debelo, zunanjo trgovino, inženiring
in tehnično svetovanje, d.o.o., sedež: Ig
352, 1292 Ig, pod vložno št. 1/06537/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5393256
Firma: JR INTRAKO, trgovina, inženi-

ring in tehnično svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: JR INTRAKO, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 1581

Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1596 Proizvodnja piva; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje 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; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov 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.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 5. 1999.

Rg-405218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03479 z dne 19. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MARAND, inženiring, d.o.o., Podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, Mari-
bor, sedež: Strossmayerjeva 26, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02970/02 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in naslova sedeža podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5307147005
Firma: MARAND, inženiring, d.o.o., Po-

družnica Maribor, Gospejna 14-16, Ma-
ribor

Sedež: 2000 Maribor, Gospejna
14-16.

Rg-405221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05840 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ELBATEX, d.o.o., podjetje za trgo-
vino in zastopanje, Ljubljana, Stegne 25,
sedež: Stegne 25, 1117 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26270/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5885795
Ustanovitelj: ELBATEX, Ges.m.b.H.,

A-1231 Vienna, Eitnergasse 6, Austria, iz-
stopil 23. 6. 1998; Suša Milan, Dol pri Ljub-
ljani, Kamnica 53, vstopil 23. 6. 1998, vlo-
žil 3,123.180,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Ivanek Robertu, ki je bil razre-
šen 1. 7. 1998.

Dejavnost, izbrisana 17. 5. 1999: 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5211 Trgovina na
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drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 602 Drug ko-
penski promet; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 8. 1999.

Rg-405225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06639 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CONSTANTIA, d.o.o., revizijska
družba, sedež: Vilharjeva 27, 1113 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20301/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti, naslova ustanovitelja ter
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5673674
Firma: CONSTANTIA, storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Martinović Dragan, Ljublja-

na, Hacquetova ulica 6, vstopil 1. 1. 1995,
vložil 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinovič Dragan, imenovan 1. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-

govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-

no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1998.

Rg-405230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07283 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BISA, d.o.o., podjetje za finančno
računovodske storitve in trgovino, Ljub-
ljana, sedež: Podutiška 94, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24234/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5806992
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marn Franc, Šmarje Sap, Jurčičeva
cesta 6, imenovan 17. 12. 1998.

Rg-405232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07309 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu vpi-
sa ADRIACOMMERCE L SPORT, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
268, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06932/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža, za-
stopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5375746
Ustanovitelj: Brancelj Damjana, izstopila

18. 11. 1998; Mesesnel Bojan, Ljubljana,
Celovška 34, vstopil 23. 4. 1990, vložil
3,368.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Brancelj Damjani, ki je bila razre-
šena 18. 11. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 11. 1998.

Rg-405246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.



Stran 158 / Št. 2 / 13. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

99/02172 z dne 3. 5. 1999 pri subjektu
vpisa RADIST, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31822/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavno-
sti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1381415
Firma: INEXA ADRIA, družba za inve-

sticije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INEXA ADRIA, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana,Prekmurska

ulica 6
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila
28. 4. 1999; INEXA AKTIEBOLAG, Dan-
deryd 182 15, Box 538, vstopil 28. 4.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 28. 4. 1999;
direktor Hrovat Mirko Matjaž, Ljubljana, Her-
bersteinova ulica 14, imenovan 28. 4.
1999.

Dejavnost, izbrisana 3. 5. 1999: 2215
Drugo založništvo; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-

steninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 74150
Dejavnost holdingov.

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

Rg-405247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02381 z dne 26. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1412078
Firma: MIŠEK – VRTARIČ IN

DRUŽBENIKI, trgovska družba, d.n.o.

Skrajšana firma: MIŠEK – VRTARIČ IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Breznikova ul.
80, Ihan

Ustanovitelja: Vrtarič Mateja, Dol pri Ljub-
ljani, Kamnica 2, in Jerina Gregor, Dol pri
Ljubljani, Senožeti 21, vstopila 10. 5. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vrtarič Mateja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Jerina Gregor,
ki kot namestnik direktorice, zastopa druž-
bo brez omejitev, imenovana 10. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 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 iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55510 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.
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Rg-405253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03969 z dne 6. 8. 1999 pri subjektu
vpisa UMT, podjetje za storitve s področ-
ja trgovine in izobraževanja, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Masarykova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09857/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanoviteljev, deležev in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5436150
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska

20a
Ustanovitelj: Uršič Manca in Uršič Tjaša,

izstopili 6. 4. 1999; Uršič Tomaž-Damjan,
Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 12, vstopil
22. 10. 1990, vložil 10,973.598 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 6. 8. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1999: 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 74400 Oglaše-
vanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki.

Rg-405254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03269 z dne 10. 8. 1999 pri subjektu
vpisa ZENITH, publicistika in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Oslavijska 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30913/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1318837
Dejavnost, izbrisana 10. 8. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72200 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 74110 Pravno svetova-

nje; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-405259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03288 z dne 6. 8. 1999 pri subjektu
vpisa AUTO PERFORMANCE, Podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, proizvod-
njo, servis in zastopstva, d.o.o., Mlakarje-
va 7, Kamnik, sedež: Mlakarjeva 7, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/02256/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5288576
Dejavnost, izbrisana 6. 8. 1999: 3230

Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1999: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1999.

Rg-405265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02734 z dne 4. 8. 1999 pri subjektu
vpisa STOPA, podjetje za izobraževanje,
proizvodnjo, prodajo in postrežbo z na-
ravno prehrano, d.o.o., Ljubljana, Tre-
binjska 9, sedež: Trebinjska 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08543/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in popravo sklepa Srg 3604/98
zaradi firme s temile podatki:

Matična št.: 5419832
Firma: STOPA, podjetje za izobraže-

vanje, proizvodnjo, prodajo in postrež-
bo z naravno prehrano, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Ulica
v Kokovšek 53.

Rg-405452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/01283 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ASKPRO, računalniški inženiring,
zastopstvo stujih firm, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 122, sedež: Dunajska 122,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13231/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5648408
Osnovni kapital: 80,169.208,86 SIT
Ustanovitelja: Molan Vitoslav, Ljubljana,

Pražakova 16, in Stupica Franc, Ljubljana,
Metoda Mikuža 20, vstopila 16. 11. 1992,
vložila po 40,084.604,43 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-405455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02770 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu
vpisa CONSAL, d.o.o., Podjetje za stori-
tve in trgovino, Kamnik, sedež: Oševek
15, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/18837/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo, spremembo sede-
ža, deležev, osnovnega kapitala in priimka
ustanoviteljice ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5655617
Skrajšana firma: CONSAL, d.o.o., Kam-

nik
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska

21d
Osnovni kapital: 2,774.000 SIT
Ustanovitelja: Mikuš Miro, Kamnik, Li-

varska 5, in Urankar Marjana, Kamnik, Oše-
vek 15, vstopila 25. 2. 1992, vložila po
1,387.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah;  4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
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strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-405457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03835 z dne 20. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MOBITEL, telekomunikacijske sto-
ritve, d.d., Ljubljana, sedež: Vilharjeva
23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
sklep o povečanju osnovnega kapitala, spre-
membo statuta z dne 5. 7. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 5524598
Osnovni kapital: 7.332,846.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 5. 7.

1999, da se osnovni kapital, ki znaša
2.370,496.000 SIT, poveča za
4.962,350.000 SIT, tako da odslej znaša
7.332,846.000 SIT.

Vpiše se sprememba statuta z dne 5. 7.
1999.

Rg-405617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02951 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.d., se-
dež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Meh Borut, razrešen 19. 4. 1999
kot namestnik predsednika uprave; član
uprave Šimonka Tibor, Ljubljana, Mala čol-
narska 9b, imenovan 1. 6. 1999.

Rg-405739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01796 z dne 4. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MENSEL, Sitemi in avtomatizacija,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot v Gorice 37,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5333849
Ustanovitelja: Grum Darko, Ljubljana,

Prelovčeva ul. 1, vstop 20. 12. 1989, vlo-
žek 1,194.666,66 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pajor Ištvan, izstop 28. 12. 1998;
Kitanovič Zoran, Ljubljana, Cesta Ceneta
Štuparja 3, vstop 16. 11. 1994, vložek
597.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pajor Ištvan, razrešen 28. 12.
1998.

Rg-405740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05204 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MEYPA, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitelja in zastopnika ter spre-
membo deleža in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1243926
Ustanovitelja: Mazreku Mejra, Ljubljana,

Slovenska cesta 38, vstop 19. 12. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mazrekaj Refki, Suva Reka, Sopi-
na, vstop 3. 9. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mazrekaj Refki, imenovan 3. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1998.

Rg-405755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09585 z dne 25. 8. 1999 pri subjektu
vpisa SRC COMPUTERS, računalniški in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07266/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5385865
Ustanovitelji: RMN INŽENIRING, d.o.o.,

izstop 4. 8. 1999; Kavčič Matjaž, izstop 4. 8.
1999; Jerebic Rihard, izstop 4. 8. 1999,
Brlečič Andrej, izstop 27. 7. 1999; Škrabe
Jože, izstop 22. 6. 1997; SRC COMPU-
TERS RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, d.o.o.,
izstop 27. 7. 1997; Škrabe Tjaša, Izlake,
Orehovica 21, vstop 23. 6. 1997, vložek
104.635 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škrabe Nevenka, Izlake, Orehovica 21, vs-
top 23. 6. 1997, vložek 104.635 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; SI INVEST
DRUŽBA ZA POSLOVNO SVETOVANJE,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, vstop 27. 7.
1999, vložek 5,709.122,13 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-405756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09584 z dne 25. 8. 1999 pri subjektu
vpisa SRC INFO, Poslovne dejavnosti,
d.o.o., sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26996/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5884837
Ustanovitelj: Jerebic Rihard, izstop 4. 8.

1999; Butara Melita, izstop 16. 12. 1998;
Gregorčič Gabrijela, izstop 17. 12. 1998;
Brlečič Andrej, izstop 27. 7. 1999; SI IN-
VEST DRUŽBA ZA POSLOVNO SVE-
TOVANJE, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116,
vstop 27. 7. 1999, vložek 903.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04483 z dne 27. 8. 1999 pod št. vlož-

ka 1/32213/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1446851
Firma: JANPLAN, Gostinstvo, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Ljub-

ljanske brigade 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Plantan Jani, Ljubljana,

Glinškova ploščad 10, vstop 5. 8. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plantan Jani, imenovan 5. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1999:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nos premičnih gostinskih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 63120 Skladišče-
nje; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 74700
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov.

Rg-405758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01295 z dne 15. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MCC, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29943/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika, dejavnosti in pogodbe
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1215639
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova uli-

ca 133
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Ustanovitelj: Kapus Vojko, izstop 28. 6.
1999; Korać Jusuf, Ljubljana, Glavarjeva
ulica 12a, vstop 17. 12. 1998, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kapus Vojko, razrešen 1. 7. 1999;
direktor Korać Jusuf, imenovan 1. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1999:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7482 Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 7. 1999.

Rg-405759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01643 z dne 1. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ALPTRADING, izvoz-uvoz, d.o.o., se-
dež: Podutiška cesta 144, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5386462
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelj: Pečnik Martin, Ljubljana,

Podutiška cesta 144, vstop 1. 6. 1990, vlo-
žek 12,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-405761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01672 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ATLANTIS INŽENIRING, družba za
trgovino, zastopanje in inženiring, d.o.o.,
sedež: Artačeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13746/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti, družbene pogod-
be ter naslova ustanoviteljice in zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5525870
Firma: ATLANTING, družba za trgovi-

no, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ATLANTING, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vurković Ela, Bled, Alpska

19, vstop 22. 11. 1991, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuković
Strahinja, Ljubljana, Artačeva ulica 2, vstop
31. 3. 1999, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vurković Ela, imenovana 22. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1999:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 6340 Dejavnosti drugih promet-

nih agencij; 6420 Telekomunikacije; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1999.

Rg-405762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01698 z dne 1. 7. 1999 pri subjektu
vpisa UPOGIB, podjetje za proizvodnjo,
montažo in trgovino, d.o.o., Kočevje, se-
dež: Grajska pot 2a, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/20732/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5696321
Ustanovitelja: Bizjak Anton, izstop 31. 3.

1999; Bizjak Sonja in Bizjak Gregor, oba
Kočevje, Grajska pot 2a, vstopila 31. 3.
1999, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Anton, razrešen 31. 3. 1999;
direktor Bizjak Gregor, imenovan 31. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1999.

Rg-405764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01700 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA MEDICAL, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, inženiring, trgovino in
kooperacije medicinsko rehabilitacij-
skih naprav, Stegne 35, Ljubljana, se-
dež: Stegne 35, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12672/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5516641
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1999:

5261 Trgovina na drobno po pošti; 5274
Druga popravila, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 1. 1999.

Rg-405765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01701 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PERITEKS, Negovanje tekstila,
d.o.o., sedež: Blatnica 2, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/18496/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5606861
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 2
Sprememba družbene pogodbe z dne

4. 2. 1999.

Rg-405766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01714 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu

vpisa OBLAK COMMERCE, d.o.o., pod-
jetje za inženiring in trgovino, Logatec,
sedež: Tržaška 29a, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/04230/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5320666
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška ce-

sta 8a.

Rg-405767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01727 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MARIJA MS, družba za poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Rimska 8,
sedež: Rimska 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30466/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matinča št.: 1244418
Firma: M.K.S., družba za poslovno

svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Rimska 8
Skrajšana firma: M.K.S., d.o.o., Ljubljana
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

23. 3. 1999.

Rg-405768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01728 z dne 2. 7. 1999 pri subjektu
vpisa M & M, trgovina, gostinstvo, turi-
zem, d.o.o., Cerknica, sedež: Videm 20a,
1380 Cerknica, pod vložno št.
1/06218/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5356032
Osnovni kapital: 3,902.000 SIT
Ustanovitelj: Šega Matjaž, Cerknica, Vi-

dem 20a, vstop 15. 3. 1990, vložek
1,951.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 7. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55510 Storitve
menz; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74150 Upravljanje s
holding družbami; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
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za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74150 Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1999.

Rg-405770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02402 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa FLOID, inženiring in trgovina,
d.o.o., sedež: Povšetova 58, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02554/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5294126
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 10.

Rg-405772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02423 z dne 14. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32131/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1414402
Firma: UVS, družba za proizvodnjo in

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

govornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Tovarniška 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Selkus Darren Bruce, Lon-

don, White Orchards, Totteridge, vstop
23. 3. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Selkus Darren Bruce, imenovan 23. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-

riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 6024 Cestni
tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-405773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02514 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PRIS INŽENIRING, Podjetje za pre-
novo poslovnih procesov in gradnjo in-
formacijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Jadranska ul. 18, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5872162
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

129.

Rg-405774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02572 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa STEBER, podjetje za gradbene sto-
ritve, trgovino in turistične storitve,
d.o.o., sedež: Golo 85, 1292 Ig, pod vlož-
no št. 1/17422/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, naslova
ustanovitelja in zastopnika, akta o ustanovi-
tvi ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5607116
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova uli-

ca 10
Ustanovitelj: Panič Marjan, Ljubljana,

Celjska ulica 4, vstop 23. 3. 1992, vlo-
žek 1,505.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Panič Marjan, imenovan 23. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1999:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 4521 Splošna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 5. 1999.

Rg-405775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02618 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa IBRAM, notranja oprema, za-
stopstvo, trgovina, d.o.o., Trzin, sedež:
Kidričeva 44, Trzin, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/27945/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, naslova ustanovi-
telja in zastopnika, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5942683
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 44, Tr-

zin
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Braunsberger Jožef, Trzin,

Kidričeva ulica 44, vstop 5. 3. 1996, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Braunsberger Jožef, imenovan 5. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 12. 7. 1999:
74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1999:
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 5. 1999.

Rg-405777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02862 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa REBAKO, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, Ljubljana, Topniška
35f, sedež: Topniška 35f, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10668/00 vpisalo v
sodni register tega sodiča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, deležev, naslova
ustanoviteljev in zastopnika, družbene po-
godbe in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5449324
Firma: REBAKO, družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
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Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Paternoster Ivan, Ljublja-

na, Preglov trg 12, vstop 10. 12. 1990,
vložek 1,078.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šivic Marjan, Preserje, Rakitna 11,
vstop 12. 8. 1991, vložek 1,022.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Paternoster Ivan, imenovan 10. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-

jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1999.

Rg-405778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02892 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5488745
Ustanovitelj: PRISTOP, družba za komu-

nikacijski managament, d.o.o., Ljubljana, iz-
stop 17. 2. 1999; Labernik Tadej, Ljubljana,
Rožanska ulica 2, vstop 17. 2. 1999, vložek
374.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02904 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PARTNER GRAF, d.o.o., Grosuplje,
sedež: Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/15917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5596866
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lesjak Janez, razrešen 20. 3. 1999;
direktor Gulić Ivo, Ljubljana, Adamičeva uli-
ca 5, imenovan 19. 4. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-405781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02905 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ECUM RRF, d.o.o., revidiranje, ra-
čunovodstvo, finance, Tržaška 2, Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, deležev, družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288738
Firma: ECUM RRF, d.o.o., računo-

vodstvo, finance
Skrajšana firma: ECUM RRF, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,608.714,90 SIT
Ustanovitelji: Erhatič Darja, Ljubljana, El-

lerjeva 17, vstop 28. 8. 1989, vložek
1,304.357,45 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čuk Marjan, izstop 20. 5. 1999;
ECUM RRF, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2,
vstop 20. 5. 1999, vložek 1,304.357,45
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1999:
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1999.

Rg-405782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02908 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa HYPO-LEASING, podjetje za finan-
ciranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103,
sedež: Dunajska 103, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24974/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5834163
Ustanovitelj: Kircher Josef, izstop 18. 1.

1999; HYPO-LEASING KARNTEN GMBH,
Klagenfurt, St. Veiter Str. 34, vstop 15. 1.
1998, vložek 220.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-405783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02909 z dne 13. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SVING, družba za svetovanje in in-
ženiring v gradbeništvu, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Palmejeva 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03355/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deležev in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5840988
Ustanovitelja: Zupančič Dušan, Ljub-

ljana, Palmejeva 12, vstop 13. 11. 1989,
vložek 755.255 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Nagode Petra, Ljubljana, Ulica
Željka Tonija 13, vstop 1. 6. 1999, vlo-
žek 755.225 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.
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Rg-405784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02919 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VB-NEPREMIČNINE, podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o., sedež:
Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30175/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča priglasitev pogodbe o
odstopu poslovnih deležev družbe v zavaro-
vanje s temile podatki:

Matična št.: 1243098
Vpiše se pogodba o odstopu poslovnih

deležev družbe VB-Nepremičnine d.o.o. v
zavarovanje, SV 743/99, sklenjena dne
20. 5. 1999 med IMO-REAL, inženiring in
posredovanje, d.o.o., Murska Sobota, Uli-
ca arhitekta Novaka 13 in IC MALTA A.M.
Company Limited, M-Valletta VLT 05, 136
St. Christopher Street, Malta.

Rg-405785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02942 z dne 9. 7. 1999 pod št. vložka
1/32116/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1420674
Firma: JANČAR OL, Proizvodnja, sto-

ritve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: JANČAR OL, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Jevčeva pot 1
Ustanovitelja: Jančar Peter, Ljubljana, Tr-

žaška cesta 10, vstop 31. 5. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Borštnar Tomaž, Brezovica pri Ljubljani, Jev-
čeva pot 1, vstop 31. 5. 1999, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jančar Peter, imenovan 31. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1999:
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28520 Splošna me-
hanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-405787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02959 z dne 13. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ES COMMERCE, poslovne dejav-
nosti in svetovanje, d.o.o., sedež: Njego-
ševa 23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5687594
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 100,008.000 SIT

Ustanovitelj: Sekavčnik Aleksander,
Ljubljana, Celovška 106, vstop 10. 11.
1994, vložek 100,008.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

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

Rg-405788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02960 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa TERRA INCOGNITA, razvoj in inve-
sticije, d.o.o., sedež: Njegoševa 23,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15838/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, deleža in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5575273
Firma: IT, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: IT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 100,009.000 SIT
Ustanovitelj: Racman Sergej, Brezovica,

Na pobočju 22, Lukovica, vstop 24. 11.
1994, vložek 100,009.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

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

Rg-405794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03717 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MATMAR-LINE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, stori-
tve in zunanjo trgovino, Ljubljana, se-
dež: Brnčičeva 13, BT Center, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08743/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe TACTUM, d.o.o., Ljubljana (vl. št.
1/13484/00), sprememba osnovnega ka-
pitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5419344
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Marinšek Matjaž, Radov-

ljica, Tavčarjeva 7a, vstop 11. 10. 1990,
vložek 1,092.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; MATMAR-LINE, d.o.o., Ljublja-
na, Brnčičeva 13, vstop 16. 12. 1996, vlo-
žek 1,008.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 6.
1999 o pripojitvi družbe TACTUM d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, marke-
ting, storitve in zunanjo trgovino Ljubljana,
Cesta Ljubljanske brigade 5 (vl. št.
1/13484/00) na podlagi pripojitvene po-
godbe SV 1076/99 z dne 30. 6. 1999.

Rg-405797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02306 z dne 16. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRAINVEST, podjetje za inženi-
ring, vzdrževanje in storitve, d.d., sedež:
Stegne 25a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5044995
Člani nadzornega sveta: Kremžar Jure,

izstop 18. 4. 1999 in Oberč Vesna, vstop
19. 4. 1999.

Rg-405798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02762 z dne 16. 7. 1999 pri subjektu
vpisa HERMES PLUS, računalniški in me-
rilni sistemi, d.d., Ljubljana, Šlandrova
ulica 2, sedež: Šlandrova ulica 2, 1000
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/10566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5447640
Člani nadzornega sveta: Testen Peter,

Švent Igor, Bizjak Franjo, Pavlin Stane in
Kogovšek Pavel, izstopili 16. 3. 1998, ter
Testen Peter, Švent Igor, Bizjak Franjo, Ko-
govšek Pavel in Bilobrk Neven, vstopili
16. 3. 1998.

Rg-405799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02940 z dne 16. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GOZD, Družba za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d.d., Tržaška c. 2, Ljub-
ljana, sedež: Tržaška c. 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, datuma pooblastila za-
stopnika, članov nadzornega sveta, statuta
in sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5635853
Osnovni kapital: 207,120.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gradišar Dušan, Ljubljana, Streliška
3, razrešen 13. 5. 1999 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kordež Tatjana,
Gačnik Janez in Klančnik Darko, predstav-
nik delavcev, izstopili 4. 5. 1999, ter Špan
Božidar, Kordež Tatjana – predstavnica de-
lavcev in Košir Boštjan, predsednik – vsto-
pili 4. 5. 1999.

Sprememba statuta z dne 4. 5. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 4. 5.

1999, da se osnovni kapital zmanjša z umi-
kom delnic za 51,780.000 SIT.

Rg-405801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01557 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa USLUGA ŠIŠKA, Čistilnica in pral-
nica, d.d., Ljubljana, sedež: Derčeva 31,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
statuta in sklep skupščine o zmanjšanju os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5111986
Osnovni kapital: 32,960.000 SIT
Sprememba statuta z dne 25. 2. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 25. 2.

1999, da se osnovni kapital zmanjša z umi-
kom delnic za 21,974.000 SIT, tako, da
znaša 32,960.000 SIT.

Rg-405802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02027 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa LIPART, storitve reklame in eko-
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nomske propagande, d.o.o., Knezova 1,
Ljubljana, sedež: Knezova 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06712/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5366186
Firma: LIP ART, marketing, vizuelne

komunikacije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LIP ART, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Milana Majc-

na 12
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lipovec Srečko, Ljubljana,

Tržna 3, vstop 13. 4. 1990, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 4. 1999.

Rg-405803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02000 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa NAVIGO, podjetje za špedicijo,
transport, zastopanje in trgovino, d.o.o.,
sedež: Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16241/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5591392
Osnovni kapital: 2,607.000 SIT
Ustanovitelja: Gojković Natalija in Gojko-

vić Viktor, oba Ljubljana, Jarška c. 73, vsto-
pila 1. 1. 1992, vložila po 1,303.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 4. 1999.

Rg-405805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02039 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VITA COMMERCE, trgovina na ma-
lo in veliko, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 118, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28087/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5950830
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška

152
Sprememba družbene pogodbe z dne

19. 4. 1999.

Rg-405806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02038 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa LACOM – FIN, družba za zastopa-
nje in trgovanje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Tržaška 118, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19150/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5652413
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška

152.

Rg-405807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/02030 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa EFT, Storitveno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Ig 397, 1292 Ig, pod
vložno št. 1/22829/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5781507
Osnovni kapital: 2,544.378 SIT
Ustanovitelja: Žerovnik Edvard in Žerov-

nik Frančišek, oba Ig, Ig 397, vstopila 20. 4.
1993, vložila po 1,272.189 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1999:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mekužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 7032 Upravljanje z nepremičnina-

mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 4. 1999.

Rg-405808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02098 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GROS PEČAVER IN DRUGI, d.n.o.,
trgovina, zastopanje in storitve, sedež:
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04946/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5330203
Ustanoviteljica: Pečaver Marjanca, izstop

7. 4. 1999; Pečaver Tjaša, Ljubljana, Ko-
sovelova 67, vstop 7. 4. 1999, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Rg-405809
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02091 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa LITERAL, informacijske tehnologi-
je, d.o.o., sedež: Cesta na Brdo 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31375/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1339079
Sedež: 1000 Ljubljana, Prekmurska

c. 6.

Rg-405810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02048 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MARKDESIGN, marketing, fotogra-
fija, oblikovanja, arhitektura, svetovanje
in trgovina, d.o.o., sedež: Seškova 12,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/13400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5523079
Ustanoviteljica: Dubokovič Davor, izstop

31. 3. 1999; Dubokovič Dragica Marija,
Kranj, Delavska c. 27, vstop 31. 3. 1999,
vložek 683.655 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve

in drugih usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 De-
javnost taksistov; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1999.

Rg-405811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02267 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ZOP MC, Management consulting,
d.o.o., sedež: Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14284/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, naslova in kraja usta-
noviteljev, dejavnosti in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5542804
Firma: ZOP MANAGEMENT CON-

SULTING, d.o.o.
Ustanovitelji: Smonig Polona, Ljubljana,

Štihova 17, vstop 22. 11. 1991, vložek
1,779.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-

ja; Bras Andreja, izstop 28. 8. 1999; Erjav-
šek Bojan, Križe, Senično 72, vstop 22. 11.
1991, vložek 2,954.833 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grum Martin, Slovenske Ko-
njice, Ulica Adolfa Tavčarja 21, vstop
22. 11. 1991, vložek 3,089.834 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kompan Janez,
izstop 18. 12. 1997; Maksin Cvetka, Škof-
ja Loka, Partizanska 41, vstop 22. 11.
1991, vložek 297.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Potočnik Miha izstop 28. 8.
1998; Rome Rudolf, Grosuplje, Velika Sta-
ra vas 2, vstop 22. 11. 1991, vložek
2,917.833 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Seme Bogo, izstop 28. 8. 1998; Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, vstop 23. 1. 1997, vložek
2,808.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, izstop 5. 10. 1998; Er-
javšek Blaž, Križe, Senično 72, vstop 23. 1.
1997, vložek 74.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Erjavšek Katja, Križe, Senično
72, vstop 23. 1. 1997, vložek 74.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Erjavšek Zden-
ka, Križe, Senično 72, vstop 23. 1. 1997,
vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grum Boštjan, Slovenske Konjice,
Ulica Adolfa Tavčarja 21, vstop 23. 1.
1997, vložek 285.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grum Marija, Slovenske Ko-
njice, Ulica Adolfa Tavčarja 21, vstop 23. 1.
1997, vložek 297.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Soršak Barbara, Slovenske
Konjice, Ulica Adolfa Tavčarja 21, vstop
23. 1. 1997, vložek 248.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; ATENA DVE, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 56, vstop 3. 6. 1997,
vložek 6,953.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja;.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1999:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 5. 1999.

Rg-405812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02218 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KUTNAR & CO., Trgovina in stori-
tve, d.n.o., sedež: Ulica 28. maja 51,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1381504
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 14.

Rg-405813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02149 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SETEX-SKORUPAN IN OSTALI,
d.n.o., trgovina, proizvodnja, storitve in
turizem, Ljubljana, Preglov trg 4, sedež:
Preglov trg 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19485/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5661803
Ustanovitelj: Skorupan Senadin, Prije-

dor, Partizanska 34, vstop 21. 4. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.
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Rg-405814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02110 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ETA, živilska industrija, d.d., sedež:
Kajuhova pot 4, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/02763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo datuma poobla-
stila in omejitev zastopnika, članov nadzor-
nega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5049237
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Franc Alojz, Komenda, Klanec 14,
razrešen 31. 3. 1999 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Zakrajšek Aloj-
zija in Černe Anton, izstop 31. 3. 1999 ter
Čerin Aleš – predsednik in Jesenek Mateja
– namestnica predsednika, vstopila 31. 3.
1999.

Sprememba statuta z dne 31. 3. 1999.

Rg-405815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02730 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa POTEZA, borzno posredniška dru-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03922/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5317959
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Mihajlović Igor, Ljubljana, Jamova
cesta 31, imenovan 1. 2. 1999.

Člani nadzornega sveta: Cerar Karmen,
izstop 25. 5. 1999 ter Gradišek Alenka, vs-
top 25. 5. 1999.

Sprememba statuta z dne 25. 5. 1999.

Rg-405816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02729 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., se-
dež: Dunajska c. 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01413/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5063825
Člani nadzornega sveta: Pucelj Branko,

Klemenčič Nada, Cotar Drago, Žalik Cvet-
ko, Flis Slavko in Šolar Marinka, izstopili
24. 3. 1999 ter Črnigoj Dušan – namestnik
predsednika, Bajuk Janez, Pucelj Branko –
predsednik, Žalik Cvetko, Flis Slavko in Šo-
lar Marinka, vsi vstopili 24. 3. 1999.

Rg-405817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02490 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa STEKLARSTVO SPECTRUM, pro-
izvodnja, inženiring, d.o.o., sedež: Kranj-
čeva 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5004993
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop

19. 2. 1996, vložek 10,610.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; KRONA SENIOR
PID, d.d., Ljubljana, Tržaška 116, vstop
20. 9. 1996, vložek 19,620.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-405818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03052 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa IREET, Inštitut za raziskave v ener-
getiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o., se-
dež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30959/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1319299
Sedež: 1000 Ljubljana, Mencingerje-

va 7.

Rg-405819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03031 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa AKTIVA INVEST, d.d., družba za in-
vestiranje, Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 1213911
Člani nadzornega sveta: Črešnar-Pergar

Nevenka, Horvat Darko, in Jordan Eržen,
izstopili 8. 6. 1999 ter Rutar Primož, Kun-
stelj Maja-Marija in Cajhen Janko, vstopili
8. 6. 1999.

Sprememba statuta z dne 8. 6. 1999.

Rg-405820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02755 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa AGEP KOLOR, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Tržaška 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31487/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1353322
Osnovni kapital: 3,780.000 SIT
Ustanovitelja: PLAMA-PUR d.d., Podgrad,

Podgrad 17, vstop 27. 11. 1998, vložek
1,260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ŠEPIČ d.o.o., Gradišče, Obrov, Gradišče
51, vstop 13. 5. 1999, vložek 1,260.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1999.

Rg-405821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07246 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BEMI, inženiring, d.o.o., Izletniška
5, Ljubljana, sedež: Izletniška 5, 1231
Ljubljana, pod vložno št. 1/03555/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnika, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5357624
Osnovni kapital: 4,467.000 SIT
Ustanoviteljici: Bedenk Maja, izstop

12. 12. 1998; Kralj Valentin, izstop 12. 12.

1998; Bedenk Marjana, Ljubljana, Izletniška
5, vstop 12. 12. 1998, vložek 2,233.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Be-
denk-Žalac Jana, Ljubljana, Izletniška 5, vs-
top 1. 12. 1992, vložek 2,233.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bedenk Maja, razrešena 12. 12.
1998 kot pomočnica direktorja; zastopnica
Bedenk Marjana, imenovana 12. 12. 1998,
zastopa družbo kot pomočnica direktorja
brze omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 7. 1999:
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 553 Gostinske storitve prehrane; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 744 Ekonomsko propagiranje; 9304
Pogrebne storitve.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1999:
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55510 Dejavnost menz;
60220 Dejavnost taksistov; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74400 Oglaševanje; 93030 Pogreb-
na dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1999.

Rg-405823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02077 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ADITEX, podjetje za trgovino ter
izvoz in uvoz, d.o.o., Hacquetova 7, Ljub-
ljana, sedež: Hacquetova 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11273/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, naslova in kraja zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5468183
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Adolf, Ljubljana, Skr-

binškova ul. 16, vstop 14. 1. 1991, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golob Adolf, imenovan 14. 1. 1991,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5261
Trgovina na drobno po pošti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 4. 1999.

Rg-405824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02060 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa RORC – ASFALT, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Liti-
ja, sedež: Brodarska 10, 1270 Litija, pod
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vložno št. 1/19592/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5677017
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:

51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 4. 1999.

Rg-405825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02053 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa FINANCE-OPERATIVA, Podjetje za
vzdrževanje in upravljanje stanovanjskih
in drugih objektov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šišenska 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5352045
Ustanovitelja: Remec Tomaž, izstop 8. 4.

1999; Vidmar Stanislav, izstop 8. 4. 1999;
Šulin Miloš, Ljubljana, Pavšičeva 6, vstop
24. 1. 1990, vložek 1,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vidmar Jure, Ljublja-
na, Tugomerjeva 55, vstop 8. 4. 1999, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Remec Tomaž, razrešen 8. 4. 1999
kot pomočnik direktorja, zastopnik Vidmar
Stanislav, razrešen 8. 4. 1999 kot pomoč-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74833 Druga splošna

tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.

Rg-405826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02034 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BS, Podjetje za grafično oblikova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gosposka
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5809398
Firma: BS JABOLKO, Podjetje za gra-

fično oblikovanje, projektiranje in grad-
njo, d.o.o.

Skrajšana firma: BS JABOLKO, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana dne 21. 7. 1999:

5530 Gostinske storitve prehrane; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi zd ne
19. 4. 1999.

Rg-405827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03315 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MM KOLIČEVO HOLDING, d.o.o.,
sedež: Papirniška 1, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/31854/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi s temele podatki:

Matična št.: 1387286
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

28. 5. 1999.

Rg-405828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03053 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKA BORZA VREDNOS-
TNIH PAPRIJEV, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti, predsednico in namestni-
ka predsednice nadzornega sveta in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5316081
Člani nadzornega sveta: Selšek Cvetka

– predsednica, vstop 27. 5. 1997 ter Pod-
lesnik Zdenko – namestnik predsednice,
vstop 15. 5. 1996.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 7. 1999:
67110 Storitve finančnih trgov.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
67110 Dejavnost finančnih trgov; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja.

Sprememba statuta z dne 8. 6. 1999.

Rg-405829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02743 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa DIS CONSULTING, Družba za sve-
tovanje, pripravo in izvajanje investicij,
d.o.o., sedež: Robbova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, tipa in datuma pooblastila za-
stopnika, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5069173
Ustanoviteljica: Krivec Emil, izstop 19. 6.

1997; Krivec Ana, Ljubljana, Kamniška uli-
ca 26c, vstop 19. 6. 1997, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čurič Ilija, Ljubljana, Beblerjev trg
14, razrešen 3. 2. 1997 kot začasni direk-
tor in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 7. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1999.

Rg-405830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02499 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KOLINSKA, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska c. 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00275/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Bizjak Kosta, razrešen 15. 7. 1999;
član uprave Bricl Iztok, Ljubljana, Jakčeva
5, imenovan 16. 7. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-405833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02079 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa TABB, d.o.o., Trgovina, izvoz-uvoz,
Šmartinska 106, Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13753/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in spremem-
bno akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5917816
Ustanovitelj: Bulič Bojan, izstop 14. 4.

1999; Plesnik Medard, Kranj, Hafnerjeva
pot 6, vstop 14. 4. 1999, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bulič Bojan, razrešen 14. 4. 1999;
direktor Plesnik Medard, imenovan 14. 4.
1999.

Dejavnost, izbrisana dne 21. 7. 1999:
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
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513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina
na debelo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 4. 1999.

Rg-405835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02171 z dne 23. 7. 1999 pri subjektu
vpisa EXPERTA INVEST, d.o.o., Podjetje
za poslovne storitve, Ljubljana, sedež:
Oslavijska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21724/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
osnovnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5728282
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno,

Zgornje Gameljne 75
Osnovni kapital: 11,103.700 SIT
Ustanovitelja: Božič Matjaž in Božič Mi-

ha, oba Ljubljana, Oslavijska 9, vstopila
10. 5. 1994, vložila po 5,551.850 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1999.

Rg-405836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03316 z dne 23. 7. 1999 pri subjektu
vpisa TABOR LJUBLJANA, d.d., go-
stinstvo, turizem in opravljanje storitev
samskim domovom in poslovnim zgrad-
bam, Ljubljana, sedež: Tabor 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01564/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5072239
Firma: TABOR LJUBLJANA, d.d., go-

stinstvo, turizem in opravljanje stori-
tev poslovnim zgradbam, Ljubljana, Ta-
bor 9

Sprememba statuta z dne 20. 8. 1998.

Rg-405837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03292 z dne 23. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GEOSTROJ, podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje, d.d., sedež:
Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098696
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nosan Marko, Ljubljana, Maroltova
7, razrešen 27. 5. 1999 kot začasni direk-
tor in imenovan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Ančnik Stane,
Binter Marjan, Furlan Anton, Habinc Jože,
Habjan Branko in Ivanovič Leon, izstopili
27. 5. 1999 ter Toplak Mateja – predsed-
nica, Iskra Tomaž – namestnik predsedni-
ce, Kogovšek Janja, Tijan Hrvoje, Habjan
Branko in Ivanovič Leon, vstopili 27. 5.
1999.

Rg-405838

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02287 z dne 23. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MONTY, podjetje za izvajanje za-
ključnih del v gradbeništvu, d.o.o., se-
dež: Na brezno 20, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/17358/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova družbenika, uskladitev dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5606055
Ustanovitelj: Oblak Matjaž, Žiri, Čevljar-

ska 29, vstop 22. 8. 1996, vložek
450.509,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske emblaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-

ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1999.

Rg-405839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02258 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESTRA, Podjetje za izvoz,
uvoz, marketing in inženiring, d.o.o.,
Cesta Radomeljske čete 28b, Radom-
lje, sedež: Cesta Radomeljske čete 28b,
1235 Radomlje, pod vložno št.
1/02948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sede-
ža, družbenikov, osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5305381
Firma: LESTRA, podjetje za izvoz,

uvoz, marketing in inženiring, d.o.o., Ra-
domlje

Sedež: 1235 Radomlje, Mlinarska uli-
ca 2, Hudo

Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gorjanc Nevenka, Radom-

lje, Cesta Radomeljske čete 28b, vstop
5. 11. 1989, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gorjanc Tomaž, Ra-
domlje, Cesta Radomeljske čete 28b, vs-
top 5. 11. 1989, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gorjanc Jure,
Radomlje, Cesta Radomeljske čete 28b,
vstop 13. 4. 1999, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1999:
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, napr in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 74204 Drugo projekti-
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ranje in tehnično svetovanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1999.

Rg-405840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02428 z dne 26. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa LITOSROJ E.I., podjetje za
izdelavo energetske in industrijske
opreme, d.o.o., sedež: Litostrojska 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1124609
Osnovni kapital: 507,971.841,22 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, vstop

19. 4. 1999, vložek 140,460.837,83 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 29. 5. 1998, vložek 233,394.012,21
SIT, odgovornost: ne odgovarja; LITOSTROJ
TOVARNA TURBIN, d.o.o., izstop 22. 12.
1998;  LITOSTROJ TOVARNA PREOBLIK-
OVALNE OPREME, d.o.o., izstop 22. 12.
1998; LITOSTROJ TOVARNA INDUSTRI-
JSKE OPREME, d.o.o., izstop 22. 12.
1998; LITOSTROJ HOLDING, d.d., Ljublja-
na, Litojstrojska 40, vstop 29. 5. 1998, vlo-
žek 132,616.991,18 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 4. 1999.

Rg-405843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03473 z dne 26. 7. 1999 pri subjektu
vpisa EMONA BLAGOVNI CENTER –
PLUS, družba pooblaščenka, d.d., sedež:
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31916/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1413473
Član nadzornega sveta: Pahulje-Sene-

čič Ana, izstop 21. 6. 1999.

Rg-405848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02195 z dne 27. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MEDILINE, Mešana trgovska druž-
ba, d.o.o., sedež: Ljubljanska ulica 45,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/28944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1124072
Osnovni kapital: 5,295.000 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Nadja, Ljubljana,

Boletova 27, vložek 2,700.450 SIT, Kvesić
Zoran, Zagreb, Orehovečki breg, vložek
2,594.550 SIT, vstopila 17. 1. 1997, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 4. 1999.

Rg-405850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/02117 z dne 27. 7. 1999 pri subjektu
vpisa REMES, podjetje za prodajo in pro-
izvodnjo repromateriala, meso in stroji,
d.o.o., Kočevje, sedež: Kajuhovo naselje
32, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/13382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5530172
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sambolec Marta, izstop

19. 4. 1999; Sambolec Stanko, Kočevje,
Kajuhovo naselje 32, vstop 6. 8. 1991, vlo-
žek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 4. 1999.

Rg-405852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02249 z dne 27. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KNOW-HOW, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Pirniče, sedež: Zgor-
nje Pirniče 68, 1215 Pirniče, pod vložno
št. 1/21832/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5721687
Osnovni kapital: 4,311.000 SIT
Ustanovitelj: Zajec Milan Radoslav, Med-

vode, Zgornje Pirniče 88, vstop 18. 3.
1993, vložek 4,311.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
napr in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela

specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
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Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;

9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9304 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 5. 1999.

Rg-405853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03233 z dne 27. 7. 1999 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZA-
VOD, d.d., sedež: Vojkova 57, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06170/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077923
Člani nadzornega sveta: Omahen Dani-

jel, izstop 10. 6. 1999; Rot Vladimir, vstop
10. 6. 1999.

Rg-405856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03648 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa DEBITEL, telekomunikacije, d.d.,
Ljubljana, sedež: Baragova 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30882/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1318829
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna ce-

sta 18.

Rg-405857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03646 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES FIM, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12810/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5499739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kolar Feliks, razrešen 30. 6. 1999
kot v.d. poslovodja – v.d. direktorja druž-
be; direktorica Landeker Marija, Ljubljana,
Clevelandska ulica 21, imenovana 1. 7.
1999.

Rg-405858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03615 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MOTOMEDIA, založništvo in trže-
nje, d.o.o., sedež: Dunajska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31006/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1319736
Ustanovitelj: DELO REVIJE, d.d., izstop

29. 6. 1999; ALPRESS, d.o.o., izstop 29. 6.
1999; Drozg Tomaž, Maribor, Slovenska uli-
ca 38, vstop 19. 6. 1998, vložek 2,436.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lesjak Andrej, razrešen 29. 6. 1999;
direktor Drozg Tomaž, imenovan 29. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03554 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VETERINARSKA POSTAJA VRHNI-
KA, d.o.o., sedež: Cesta Gradenj 1, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/28338/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo datuma pooblastila zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5968313
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brus Andrej, Hotedršica, Hotedršica
1b, razrešen 29. 6. 1999 ter dne 30. 6.
1999 ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03500 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VETERINARSKA POSTAJA LITIJA,
d.o.o., sedež: Ježa 12, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/28344/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo datuma
pooblastila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5958369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kastelic Igor, Litija, Cesta zasavske-
ga bataljona 18, razrešen 28. 6. 1999 ter
dne 29. 6. 1999 ponovno imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03474 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa DELO REPROSTUDIO, grafična de-
javnost, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10009/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5438012
Člani nadzornega sveta: Brankov Žika,

izstop 17. 5. 1999 ter Živič Jože, vstop
24. 6. 1999.

Rg-405458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02719 z dne 15. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32017/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1422375
Firma: KOVINOPLASTIKA LOŽ, druž-

ba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: KOVINOPLASTIKA

LOŽ, POOBLAŠČENKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Lož,

Cesta 19. oktobra 57
Osnovni kapital: 424,860.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po posebnem

seznamu, vstopili 19. 5. 1999, odgovor-
nost:ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Troha Branko, Stari trg pri Ložu, Mar-
kovec 20a, zastopa družbo kot predsednik
začasne uprave skupno z najmanj še enim
članom začasne uprave brez omejitev, ter
zastopnika Kovač Miloš, Stari trg pri Ložu,
Lož, Pod zidom 2, in Nahtigal Anton, Stari
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trg pri Ložu, Lož, Cesta 19. oktobra 38,
vsak od njiju zastopa družbo kot član zača-
sne uprave skupno s predsednikom ali dru-
gim članom začasne uprave brez omejitev,
imenovani 19. 5. 1999.

Člani nadzornega sveta: Mihelčič Ivanka
– predsednica, Turk Bernard – namestnik
predsednice, Ožbolt Slavko, Avsec Jožef,
Čuk Vjekoslava in Tišler Jožef, vstopili 19. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15710 Pro-
izvodnja krmil; 15720 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 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; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-

nja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 36300 Proizvodnja glasbil; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4010
Oskrba z elektriko; 40101 Proizvodnja elek-
trike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v
TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektri-
ke; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po pli-
novodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-

vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 93030 Pogrebna dejavnost;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 34.
členu statuta z dne 19. 5. 1999, da se os-
novni kapital družbe v petih letih poveča do
polovice vpisanega osnovnega kapitala.

Rg-405460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02497 z dne 15. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA, družba za upravljanje

investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 56, sedež: Slovenska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24866/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5816823
Ustanoviteljica: SILVI, finančni inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, vstopila 1. 2.
1994, vložila 51,875.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Gorazd Šifrer, izstopil
12. 12. 1996.

Rg-405463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06584 z dne 30. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE ENERGE-
TIKA LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01757/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pri članih nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226406
Člana nadzornega sveta: Kržan Miklavž

in Moerec Karel, izstopila in ponovno vsto-
pila 29. 10. 1998.

Rg-405464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07459 z dne 6. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa ELEKTROTEHNA BLAGOVNI
PROMET, skladiščenje, transport in špe-
dicija, d.o.o., Šmartinska 152a, Ljublja-
na, sedež: Šmartinska 152a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13580/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, datuma in tipa zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5524415
Osnovni kapital: 19,681.000 SIT
Ustanovitelji: EUROTEHNA, POSLOVNI

SISTEMI, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,
vložila 5,904.000 SIT, Avbelj Jože, Kresni-
ce, Kresnice 47, vložil 405.206 SIT, Borin
Vojko, Ljubljana, Zabretova ulica 15c, vložil
135.068 SIT, Centa Jože, Ljubljana, Ob
pristanu 2, vložil 405.206 SIT, Čož Domen,
Šmarje Sap, Pance 11, vložil 135.068 SIT,
Dermota Zlatko, Vrhnika, Travniška 10, vlo-
žil 135.068 SIT, Garafol Truda, Ljubljana,
Ulica Marije Draksler 16, vložila
135.068 SIT, Gorenc Slavka, Ljubljana, Ce-
lovška cesta 172, vložila 135.068 SIT, Gre-
gorc Janez, Mengeš, Liparjeva cesta 2, vlo-
žil 135.068 SIT, Hrnčič Franci, Ljubljana,
Cigaletova ulica 8, vložil 135.068 SIT, Janc
Nada, Ljubljana, Melikova ulica 70, vložila
135.068 SIT, Janežič Viktor, Kresnice, Kre-
sniški vrh št. 24a, vložil 135.068 SIT, Ja-
pelj Bojan, Vrhnika, Bevke 15, vložil
135.068 SIT, Jerin Janez, Kamnik, Pod-
gorje 3b, vložil 135.068 SIT, Jus Adolf,
Ljubljana, Ulica 28. maja 53, vložil
135.068 SIT, Kajtazovič Esma, Ljubljana,
Marjekova pot 10, vložila 135.068 SIT, Ko-
kalj Ivan, Ljubljana, Podgorica 116, vložil
135.068 SIT, Kolar Sonja, Ljubljana, Trg
oktobrske revolucije 12, vložila
135.068 SIT, Korče Matevž, Vrhnika, Blat-
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na Brezovica 64, vložil 135.068 SIT, Ko-
sec Brane, Lukovica, Lukovica pri Domža-
lah 73, vložil 270.138 SIT, Kozar Majda,
Ljubljana-Dobrunje, Puciharjeva 29, vložila
135.068 SIT, Ljubić Alenka, Ivančna Gori-
ca, Stična 124, vložila 135.068 SIT, Mirko-
vič Marko, Ljubljana, Pokopališka ulica 16,
vložil 135.068 SIT, Novak Aleksander, Men-
geš, Zadružniška ulica 42, vložil 135.068
SIT, Ostojič Jelenko, Ljubljana, Ljubeljska
ulica 23, vložil 135.068 SIT, Parkelj Jožica,
Višnja Gora, Stari trg 23, vložila 135.068
SIT, Pavec Marjan, Ljubljana, Kamnogoriška
cesta 36, vložil 540.274 SIT, Pavlin Jože,
Ljubljana, Gabrov trg 6, vložil 135.068 SIT,
Pezdir Danilo, Ljubljana,Ulica bratov Uča-
kar 66, vložil 270.138 SIT, Pilko Anton,
Ljubljana, Tržna ulica 3, vložil 540.274 SIT,
Podbevšek Brane, Vače, Vovše 6, vložil
405.206 SIT, Prekadinaj Ertunč, Ljubljana,
Rašiška ulica 10, vložil 270.138 SIT, Prele-
snik Anton, Ljubljana, Preglov trg 13, vložil
135.068 SIT, Radovič Rade, Ljubljana, Uli-
ca Metoda Mikuža 18, vložil 135.068 SIT,
Ralevič Novica, Ljubljana, Kunaverjeva uli-
ca 1, vložil 135.068 SIT, Remškar Matija,
Ljubljana, Vrhovčeva cesta 11, vložil
270.138 SIT, Samsa Alojz, Ljubljana, Veliki
Štradon 8, vložil 135.068 SIT, Selimspahič
Muharema, Ljubljana, Žorgova ulica 100,
vložila 270.138 SIT, Sintič Art, Ljubljana,
Jadranska ulica 2, vložil 1,215.621 SIT,
Šimnic Drago, Ljubljana, Tovarniška ulica
4, vložil 405.206 SIT, Šipelj Jože, Ljublja-
na, Gospodinjska ulica 14, vložil 3,106.587
SIT, Štih Jože, Ljubljana, Habatova ulica 8,
vložil 270.138 SIT, Tekavec Zdravko, Ljub-
ljana, Vodovodna cesta 15, vložil 405.206
SIT, Urač Laslo, Ljubljana, Marinkov trg 7,
vložil 270.138 SIT, Zamuda Janko, Ljublja-
na, Ježica 6, vložil 405.206 SIT, Zibelnik
Vinko, Polhov Gradec, Hrastenice 1a, vložil
270.138 SIT, in Železnik Cvetka, Ljubljana,
Viška cesta 49b, vložila 135.068 SIT – vsto-
pili 21. 10. 1999, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Grmek Jože, Ileršič Marjan, Jeršin
Ladislav, Košir Irena, Medvešek Zdenka,
Metelko Zdravko, Mihevc Janez in Zavec
Ana, izstopili 23. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šipelj Jože, ki od 23. 12. 1998 za-
stopa družbo kot poslovodja – direktor.

Člani nadzornega sveta: Pilko Anton,
Kramžar Zoran in Roblek Matija, vstopili
17. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro “74.120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-405465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/00141 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa PARALELE, založništvo, mar-
keting, inženiring, d.o.o., sedež: Samova
9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5132126
Ustanovitelji: Bergant Januša, Gjerek

Zdenka, Gjerek Srečko, Spindler Aleš, Že-
rak Andreja, Škerlavaj Aleksander, Thaler
Stanislava in Slabe Janez, izstopili 23. 12.
1998; Lovše Janez, Ljubljana, Ziherlova uli-
ca 8, vstopil 8. 8. 1995, vložil 15,390.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-405466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01288 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KARANTANIJA CINEMAS,
družba za svetovanje in filmsko produk-
cijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1243799
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 3.

Rg-405470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01385 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa RESK, d.o.o., proizvodno mon-
tažno podjetje, Kavškova 2, Ljubljana,
sedež: Kavškova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26085/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev in
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5859166
Osnovni kapital: 2,288.000 SIT
Ustanovitelj: Skender Rexhepi, Ljublja-

na, Kavškova 2, vstopil 28. 3. 1994, vložil
2,288.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
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z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-405472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01417 z dne 6. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa CARDIO-TRADE, trgovina, zasto-
panje in servis medicinskih naprav,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Peričeva 19,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14325/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5542154
Osnovni kapital: 17,633.000 SIT
Ustanovitelja: Grašič Jadranka, vstopila

5. 12. 1991, in Grašič Marjan, vstopil
15. 9. 1993, oba iz Ljubljane, Krivec 38,
vložila po 8,816.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 2. 1999.

Rg-405473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01419 z dne 28. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KABE, modno oblikovanje tek-
stila, d.o.o., Ljubljana, sedež: Na Hreši

5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14943/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5555248
Firma: ARTINDOM, d.o.o. – oblikova-

nje v duhu narave
Skrajšana firma: ARTINDOM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Na Hreši 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Boltin Žarka, Ljubljana, Ja-

mova c. 66, vložila 1,201.400 SIT, in Kre-
gar Aleš, Ljubljana, Na Hreši 5, vložil
898.600 SIT – vstopila 20. 12. 1991, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 17300
Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 17710 Pro-
izvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 18220 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila; 18240 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 20100 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 22150 Drugo založništvo; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 26120 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 26130 Pro-
izvodnja votlega stekla; 26140 Proizvodnja
steklenih vlaken; 26150 Proizvodnja in ob-
likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 26210 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 26250 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 26260
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 26700
Obdelava naravnega kamna; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36220 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 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 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 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; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustavarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro “51.180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.”, so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1998.

Rg-405474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01420 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa PEKARNA PEČJAK, d.o.o., se-
dež: Dolenjska cesta 442, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/26163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5879612
Dejavnost, izbrisana 29. 6. 1999:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic.

Rg-405476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01458 z dne 13. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa TECH TRADE, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., IOC Trzin,
Blatnica 8, Mengeš, sedež: Blatnica 8,
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IOC Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/15653/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5571928
Osnovni kapital: 47,829.362,20 SIT
Ustanovitelja: Jarec Primož, Ljubljana,

Ulica borcev za severno mejo 16, in Peček
Andrej, Ljubljana, Vrhovci, C. XIV/9, vstopi-
la 7. 1. 1992, vložila po 23,914.681,10
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 13. 7. 1999: 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov;
312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 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; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1999.

Rg-405477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01521 z dne 30. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTO CAR, prodajno servisni
center, d.o.o., Steletova 1, 1234 Men-
geš, sedež: Steletova 1, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/08264/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, deležev, osnovnega kapitala in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5416213
Firma: AVTO CAR, prodajno servisni

center, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO CAR, d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Svetčeva uli-

ca 1
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Car Janez, Mengeš, Kam-

niška, n.h., vstopil 17. 4. 1990, vložil
10,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 3. 1999.

Rg-405478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01560 z dne 30. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELCON, podjetje za avtomati-
zacijo, razvoj in inženiring, d.o.o., sedež:
Ljubljanska 72, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/08194/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo naslova sedeža in
akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5405556
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 80
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 2953

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 3. 1999.

Rg-405480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02193 z dne 30. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ – TOVARNA ULIT-
KOV, d.o.o., sedež: Litostrojska cesta 40,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10368/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5447020
Osnovni kapital: 922,319.366,56 SIT
Ustanovitelji: IHC HOLAND N.V., Nizo-

zemska, Sliedrecht, Molendijk 94, 3361EP
Sliedrecht, vložil 599,507.588 SIT, SRD,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložil
246,690.514,06 SIT, ARECO HANDELS
GMBH, Celovec, Avstrija, Priesterhausgas-
se 8/2, Celovec, vložil 54,709.860,80 SIT,
T.S.L. ŠČAP, d.o.o., Vodice, Bukovica 12,
vložil 4,396.398,32 SIT, MERKUR, d.d.,
Kranj, Koroška c. 1, vložil 3,663.315,47
SIT, Gnamuš Miroslav, Žirovnica, Zabrezni-
ca 44c, vložil 1,724.281,91 SIT, Rojina
Marjeta, Ljubljana, Ljubeljska ulica 24, vlo-
žila 1,395.898 SIT, Sever Martina, Grosup-
lje, Brvace 2, vložila 1,108.801 SIT, Muhič
Danica, Zagradec, Ambrus 14, vložila
785.881 SIT, Gilly Aleksander, Ljubljana,
Levceva 10, vložil 779.622 SIT, Bele Mar-
ta, Zagradec, Drašča vas 2, vložila 774.759
SIT, Bevc Roman, Mokronog, Gorenji Mo-
kronog 4, vložil 748.438 SIT, Ravnikar Kle-
men, Dob, Trojica 8, vložil 551.729 SIT,
Klep Stanka, Grosuplje, Kersnikova 7, vlo-
žila 544.094 SIT, Jakoš Blanka, Ivančna
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Gorica, Sokolska 10, vložila 513.445 SIT,
Kolar Franc, Ljubljana-Črnuče, Na brezini
34, vložil 496.026 SIT, Klemenčič Vinko,
Dol pri Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 15, vložil
444.625 SIT, Eržen Drago, Škofja Loka,
Reteče 46, vložil 277.528 SIT, Mitrović Vla-
danka, Ljubljana, Gotska 2, vložila 264.717
SIT, Kršinar Jože, Medvode, Trnovec 6, vlo-
žil 204.378 SIT, Dunat Vinko, Škofja Loka,
Frankovo naselje 53, vložil 198.409 SIT,
Todorović Vinko, Ljubljana, Andreaševa 14,
vložil 178.813 SIT, Šviglin Jože, Ljubljana,
Šarhova 10, vložil 169.780 SIT, Marđetko
Branko, Domžale, Ljubljanska 80, vložil
165.995 SIT, Bečan Janez, Medvode,
Škofjeloška c. 22, vložil 137.553 SIT, Bari-
šić Stipo, Ljubljana, Plešičeva 45, vložil
108.688 SIT, Pristavec Janez, Preserje, Je-
zero 74, vložil 105.144 SIT, Kotlica Rado-
je, Ljubljana, Ulica Lili Novy 4, vložil 78.777
SIT, Golić Ljiljana, Ljubljana, Clevelandska
43, vložila 35.951 SIT Kostevc Franc, Ig pri
Ljubljani, Iška 137, vložil 29.282 SIT, in
Judež Petra, Ljubljana, Šifrerjeva ulica 30,
vložila 29.075 SIT – vstopili 16. 2. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 2. 1999.

Rg-405482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02211 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa Agencija za promet, razvoj in
raziskave, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ciga-
letova 8a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30809/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1294202
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 8.

Rg-405483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02215 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KD MARK, investicije in pro-
met z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27548/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5935741
Dejavnost, izbrisana 29. 6. 1999: 5530

Gostinske storitve prehrane; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-405484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02224 z dne 9. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa Andragoški center Republike
Slovenije, sedež: Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, spremembo
ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5523192
Skrajšana firma: Andragoški center

Slovenije
Ustanoviteljica: Izvršni svet Skupščine R

Slovenije, izstopil 26. 2. 1999; Republika
Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20,
vstopila 26. 2. 1999, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
75120 Dejavnost javnih ustanov, ki zago-
tavljajo storitve na področju zdravstva, izo-
braževanja, kulture in druge socialne stori-
tve, razen obveznega socialnega zavarova-
nja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov.

Rg-405487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02352 z dne 24. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa RESTRA, podjetje za revizijo,
storitve in računovodstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ulica Gradnikove brigade
4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18317/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5605512
Firma: REVIZIJSKA DRUŽBA POD-

BORŠEK, revizija in davčno svetovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: REVIZIJSKA DRUŽBA
PODBORŠEK, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podboršek Brane, Vodice,

Utik 92, vstopil 16. 4. 1992, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 24. 6. 1999: 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 4. 1999.

Rg-405488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02371 z dne 28. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa DINERS CLUB SLO, finančno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 129, 1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23564/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5781469
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Hohnec Brane, Ljubljana, Chengduj-
ska 34, ki od 14. 4. 1999 zastopa družbo
skupno z namestnico direktorja, in zastop-
nica Lagoja-Bradač Blanka, Ljubljana, Reš-
ka c. 17, imenovana 14. 4. 1999, ki zasto-
pa družbo kot namestnica direktorja skup-
no z direktorjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.

Rg-405492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02523 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM TRBOV-
LJE, p.o., Trbovlje, Rudarska cesta 12,
sedež: Rudarska c. 12, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/13223/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
in omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063094
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Prelesnik Uroš, Trbovlje, Partizanska
cesta 31, razrešen in ponovno imenovan
11. 6. 1999.

Rg-405494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02566 z dne 12. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEA COLLEGE, d.d., poslov-
no izobraževanje, tuj prevod firme: Glo-
bal Entrepreneurship Academy, sedež:
Dunajska 156, 1001 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28595/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavno-
sti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5385334
Člani nadzornega sveta: Škabar Matjaž,

Vahčič dr. Aleš, Zavodnik Franc, Sever Ja-
ka, Šimenc Rok, Poglajen Andrej in Vogrič
Zlato, izstopili 18. 5. 1999; Penca Matej in
Roblek Matija, ponovno vstopila 18. 5.
1999, ter Sekavčnik Aleksander, vstopil
18. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 12. 7. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
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5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5551 Storitve menz.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 5551 Dejav-
nost menz; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem.

Sprememba statuta z dne 18. 5. 1999.

Rg-405495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02588 z dne 12. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEGAMAX, trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24478/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5799589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Horvat Tereza, razrešena 10. 6.
1996; direktor Oblak Mirko, Ljubljana, Ši-
šenska c. 34, imenovan 10. 6. 1996.

Dejavnost, izbrisana 12. 7. 1999: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 7440 Og-
laševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Rg-405498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02844 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa VOLKSBANK – LJUDSKA BAN-
KA, d.d., sedež: Miklošičeva 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26467/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: skup-

na prokuristka Suchy Anka, Kranj, Glavni
trg 5, in Reinhold Kolland, Knittelfeld, Lois
Hammer Gasse 23/3/25, imenovana 7. 5.
1999, vsak od njiju zastopa banko skupaj s
članom uprave, statutarnim zastopnikom ali
s kolektivnim prokuristom, brez omejitev.

Rg-405499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02867 z dne 24. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS DESIGN, podjetje za
marketing in design, d.d., sedež: Dunaj-
ska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno

št. 1/10986/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma zastopnika
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5461324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vajda Barbara, Ljubljana, Glavar-
jeva ulica 56, razrešena in ponovno imeno-
vana 5. 5. 1999.

Sprememba statuta z dne 4. 5. 1999.

Rg-405500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02907 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa VARNOST BEŽIGRAD, podjet-
je za varovanje premoženja, d.d., sedež:
Staničeva 41, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03147/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5174490
Sprememba statuta z dne 17. 5. 1999.

Rg-405501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02928 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SERPICO, Varnostna služba, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09865/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5437822
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Zver Jože, Kamnik, Svetčeva pot 9,
imenovan 1. 1. 1999, Franjič Slavko, Ljub-
ljana, Gašperšičeva 5a, razrešen 13. 1.
1999 kot direktor in imenovan za družbeni-
ka, ki zastopa družbo kot pomočnik glavne-
ga direktorja, in Franjič Marija Lučka, Ljub-
ljana, Gašperšičeva 5a, razrešena 13. 1.
1999 kot direktorica in imenovana za druž-
benico, ki zastopa družbo kot poslovna se-
kretarka.

Rg-405504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02953 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMONA – BLAGOVNI CENTER,
d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta ter predsednika in namestnika pred-
sednika s temile podatki:

Matična št.: 5004683
Člana nadzornega sveta: Škraba Janez,

izstopil 1. 2. 1999; Dimnik Ivanka – pred-
sednica in Maver Janez – namestnik pred-
sednice, vstopila 14. 4. 1998.

Rg-405505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02979 z dne 28. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA INVESTICIJSKA
BANKA, d.d., sedež: Čopova 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06654/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5348633
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kle-

menčič Vlado, Ljubljana, Rimska 16, razre-

šen 23. 7. 1998 kot direktor in imenovan
za predsednika uprave.

Rg-405506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02991 z dne 28. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa Center za mednarodno sode-
lovanje in razvoj, oziroma v angleškem je-
ziku: Centre for International Coopera-
tion and Development, sedež: Kardelje-
va pl. 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01414/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva ustanovitelji-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5051711
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 11. 4.
1994, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Rg-405508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03029 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVANTA REAL, d.d., nepre-
mičninska družba, Ljubljana, sedež: Du-
najska 156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29703/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 1213903
Sprememba statuta z dne 8. 6. 1999.

Rg-405509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03088 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa MOJA DELNICA, borzno po-
sredniška hiša, d.d., sedež: Tržaška 132,
1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27696/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5926629
Član nadzornega sveta: Umek Jožef Mar-

tin, izstopil 9. 6. 1999; Mavrič Tomaž, vsto-
pil 9. 6. 1999.

Rg-405510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03090 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa LOTERIJA SLOVENIJE, del-
niška družba, sedež: Trubarjeva ulica 79,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00841/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5022053
Člani nadzornega sveta: Bizilj Marjan,

Drobnič Janez, Metelko Majda, Nagode
Lijana, Narat Matej in Škof Ivan, izstopili
31. 5. 1999; Kožar Anton, izstopil 31. 5.
1999 kot predsednik in ponovno vstopil,
Šuštaršič Boris, izstopil 31. 5. 1999 kot
namestnik predsednika in ponovno vsto-
pil, Sodržnik Janez, ponovno vstopil
31. 5, 1999, Dedek Marija, Dietner Kar-
men, Redžepovič Aljoša, Mikulan Irena,
Novak Milena, Šuštaršič Igor, vstopili
31. 5. 1999.

Sprememba statuta z dne 31. 5. 1999.
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Rg-405514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03094 z dne 9. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa CERTIUS BPH, borzno posred-
niška hiša, d.o.o., Ljubljana, sedež: Voš-
njakova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, družbeni-
ka in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5971055
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

134b
Ustanoviteljica: SAMBOX, poslovne sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 8, izsto-
pil 29. 6. 1998; Bevk Vesna, Ljubljana, Pe-
trovičeva 15, vstopila 29.6. 1998, vložila
10,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bačac Jasna, razrešena 9. 6.
1999; direktor Pajič Gregor, Brestanica,
Elektrarniška 28, imenovan 9. 6. 1999.

Rg-405515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03095 z dne 6. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa SIPOREX, Tovarna lahkih grad-
benih elementov, d.d., družba za pro-
izvodnjo in promet, sedež: Loke 64,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/00034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033152
Člani nadzornega sveta: Pangeršič Ivan,

izstopil 3. 6. 1999 kot predsednik in po-
novno vstopil, Peklar Leonardo, izstopil
3. 6. 1999 kot namestnik predsednika in
ponovno vstopil, Brlogar Marija in Kovač
Marjan, vstopila 3. 6. 1999; Marn Dušan in
Bantan Borut, izstopila 3. 6. 1999.

Rg-405516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03159 z dne 1. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa LITIJSKA MESARIJA, družba za
proizvodnjo in konzerviranje mesa, d.d.,
Šmartno pri Litiji, sedež: Slatna 1, 1270
Šmartno pri Litiji, pod vložno
št. 1/05946/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5066760
Dejavnost, izbrisana 1. 7. 1999: 55302

Dejavnost okrepčevalnic.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 55302

Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih.

Rg-405520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03416 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa POTEZA – HRANILNICA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19489/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članic nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5512964

Članice nadzornega sveta: Gradišek
Alenka, Zalar-Kalpič Marta in Ranzinger Re-
snik Nevenka, izstopile 25. 5. 1999; Pilej
Marina, Česen Stanislava in Tomšič Eva Si-
mona, vstopile 25. 5. 1999.

Rg-405521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03418 z dne 8. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa AVTOHIŠA KAPOSI, Podjetje za
prodajo avtomobilov, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 492, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/12306/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo o pripojitvi k družbi SUMMIT MO-
TORS Ljubljana, d.o.o. (1/21753/00), s
temile podatki:

Matična št.: 5493889
Ustanovitelj: FORD – AUTOHAUS KA-

POSI GES.M.B.H., & CO.KG, Klagenfurt,
Avstrija, Pischeldorfer Str. 219, in SUMI-
TOMO CORPORATION, Chou-Ku, Osaka,
Japonska, 5-33 Kitahama, 4-Chome, izsto-
pila 22. 6. 1999; SUMMIT MOTORS
LJUBLJANA, export-import-distribucija,
d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 4, vstopil
22. 6. 1999, vložil 43,676.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jaklič Uroš, razrešen 22. 6. 1999;
direktor Freyer Rok, Grosuplje, Prešernova
cesta 13, imenovan 22. 6. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 6. 1999.

Pripojitev k družbi SUMMIT MOTORS
LJUBLJANA, export-import-distribucija,
d.o.o., Leskoškova 4, Ljubljana
(1/21753/00), na podlagi sklepa edinega
družbenika z dne 22. 6. 1999 in pripojitve-
ne pogodbe z dne 22. 6. 1999.

Rg-405522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03420 z dne 8. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa SUMMIT MOTORS LJUBLJANA,
export-import-distribucija, d.o.o., sedež:
Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21753/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe AVTO-
HIŠA KAPOSI, d.o.o., Ljubljana
(1/12306/00), s temile podatki:

Matična št.: 5718520
Pripojitev družbe AVTOHIŠA CAPOSI,

Podjetje za prodajo avtomobilov, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 492 (1/12306/00), na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 22. 6. 1999.

Rg-405523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03422 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa FO INTEGRAL, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Celovška c. 166,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04728/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5171024
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Glavič Pavla, razrešena 30. 4.
1999; direktor Markovič Štefan, Mengeš,
Dragarjeva ul. 10, imenovan 1. 5. 1999.

Rg-405525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03445 z dne 5. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa GIVO, Gradnja in vzdrževanje ob-
jektov, Ljubljana, d.d., sedež: Dvorec Se-
lo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01111/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5072280
Osnovni kapital: 88,200.000 SIT
Sprememba statuta z dne 17. 6. 1999.

Rg-405526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03446 z dne 6. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa HOTEL LEV, Družba za hote-
lirstvo, gostinstvo in turizem, d.d., Ljub-
ljana, Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00053/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega  in odo-
brenega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5000548
Osnovni kapital: 1.085,570.000 SIT
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 3.3

členu statuta z dne 8. 6. 1999, da se os-
novni kapital poveča z denarnimi in stvarni-
mi vložki do zneska 240,000.000 SIT (odo-
breni kapital).

Rg-405527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03447 z dne 8. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa HOTEL LEV, Družba za hote-
lirstvo, gostinstvo in turizem, d.d., Ljub-
ljana, Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00053/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z denarnimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5000548
Vpiše se sklep skupščine delničarjev z

dne 8. 6. 1999, da se osnovni kapital pove-
ča z denarnimi vložki v višini 180,000.000
SIT z 1.085,570.000 SIT na
1.265,570.000 SIT.

Rg-405528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03449 z dne 9. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa HOTEL LEV, Družba za hote-
lirstvo, gostinstvo in turizem, d.d., Ljub-
ljana, Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00053/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000548
Člani nadzornega sveta: Zupančič Ana,

Kern Majda in Štucin Antonija, izstopile
31. 5. 1999; Pučnik Janko, predsednik,
Nučič Janja, namestnica predsednika, Kel-
šin Sonja, Pušlar Jože, Cajhen Jelka in Se-
lan Maja, vstopili 8. 6. 1999.

Rg-405532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/03680 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PID KMEČKA DRUŽBA, Poob-
laščana investicijska družba, d.d., sedež:
Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25982/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5885809
Člani nadzornega sveta: Hauc Anton, iz-

stopil 1. 8. 1998, Koren Ivica in Počivalšek
Zdravko, izstopila 2. 7. 1999; Penko Alojz,
Nose Martin in Dejak Bojan, vstopili 2. 7.
1999.

Sprememba statuta z dne 2. 7. 1999.

Rg-405533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03681 z dne 14. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYPO ALPE ADRIA BANKA,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 103,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31020/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 1319175
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg osvobo-

dilne fronte 12
Sprememba statuta z dne 7. 6. 1999.

Rg-405534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03709 z dne 14. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa TISKARNA LJUBLJANA, Družba
za grafične storitve, d.d., Ljubljana, Tr-
žaška 42, sedež: Tržaška 42, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049342
Člani nadzornega sveta: Jakopič Rado,

Puc Veseljko in Karlin Gorazd, izstopili 1. 7.
1999; Kogoj Franc, Jakopič Radoslav in
Jilek Zdenka, vstopili 1. 7. 1999.

Rg-405535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03711 z dne 14. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa CTJ, izobraževalni center za
tuje jezike, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 21,
sedež: Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članice
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5084121
Članica nadzornega sveta: Jagarinec Da-

rinka je izstopila 1. 7. 1999.

MARIBOR

Rg-403156
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00494 z dne 18. 5. 1999 pod
št. vložka 1/10612/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404580
Firma: PRO GUM – PUKŠIČ & CO., druž-

ba za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: PRO GUM – PUKŠIČ &

CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2231 Pernica, Vosek 30
Ustanovitelja: Gačič Nataša, Maribor, Ket-

tejeva ulica 15, vstop 19. 4. 1999, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem; Puk-
šič Nataša, Maribor, Ljubljanska ulica 50,
vstop 19. 4. 1999, odgovornost:  odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Pukšič Nataša, imenovana 19. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1999:
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 60240
Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-403165
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00430 z dne 14. 5. 1999 pri
subjektu vpisa STROJEGRADNJA KOLET-
NIK, proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Pernica 11e, 2231 Pernica, pod vložno
št. 1/05143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža, naslova družbenika, dejavno-
sti, zastopnika, naslova zastopnika, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5582148
Ustanovitelj: Koletnik Irena, izstop 6. 4.

1999; Koletnik Ivan, Pernica, Pernica 11e,
vstop 16. 3. 1992, vložek 9,978.639,70
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Koletnik Irena, razrešena 6. 4.
1999; direktor Koletnik Ivan, imenovan
16. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska in toplotna obdelava kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroj; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega ma-

teriala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29720 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi 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 rezervni-
mi 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 kole-
si, 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 popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi 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 de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
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gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, 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 ma-
terialom.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-403631
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00793 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LA & CO., inženiring, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., sedež: Terčeva
18, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09378/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka in naslova
ustanoviteljice, naslova ustanovitelja in za-
stopnika, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5868394
Ustanovitelja: Maček Palir Breda, Mari-

bor, Terčeva 18, vstop 8. 9. 1994, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Palir Ladislav, Maribor, Terčeva 18, vstop
8. 9. 1994, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Palir Ladislav, imenovan 8. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1999:
27350 Druga primarna predelava železa, je-
kla, proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC) 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912

Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vozi-
la; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-403726
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00215 z dne 9. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNA STAVBENA DRUŽBA,
storitve in trgovina, d.d., sedež: Za-
grebška 20, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00480/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5036011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šmar-

čan Silvo, razrešen 18. 2. 1999 kot predsed-
nik družbe; Urbajs Ana, Maribor, Gregorčiče-
va ulica 35, imenovana 18. 2. 1999, zastopa
družbo kot predsednica družbe.

Rg-403737
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00168 z dne 8. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNA STAVBENA DRUŽBA,
storitve in trgovina, d.d., sedež: Za-

grebška 20, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00480/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036011
Član nadzornega sveta: Zagožen Marija,

izstop 12. 2. 1999 ter Kranjc Barbara, vstop
12. 2. 1999.

Dne 8. 6. 1999 se vpiše predložitev zapi-
snika skupščine delniške družbe z dne 12. 2.
1999.

Rg-403746
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00356 z dne 7. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SREČKO VOGRIN, storitve, tr-
govina, posredništvo, d.o.o., sedež: Bo-
hova 50a, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/09115/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5844665
Firma: VI MI & EXELENT, trgovina in

posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VI MI & EXELENT, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana dne 7. 6. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1999: 2451

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6024
Cestni tovorni promet; 74400 Oglaševanje.

Rg-405384
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00024 z dne 27. 7. 1999 pod
št. vložka 1/03976/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5494966001
Firma: DIMNIKARSTVO DIMKO, dimni-

karske storitve d.o.o., Maribor, Slomškov
trg 8, Podružnica SANDIM, sanacija dim-
nikov, Maribor, Poštna ulica 12

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Poštna ulica 12
Ustanovitelj: DIMNIKARSTVO DIMKO,

dimnikarske storitve, d.o.o., Maribor, Slom-
škov trg 8, vstop 31. 8. 1998, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zemljič Robert, Maribor, Knifičeva uli-
ca 11, imenovan 31. 8. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1999:
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52740 Druga popravila, d.n.;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74700
Čiščenje stavb; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Za obveznosti podružnice iz pravnega
prometa do tretjih oseb,  odgovarja ustanovi-
telj z vsem svojim premoženjem.
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Rg-405385
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01014 z dne 27. 7. 1999 pri
subjektu vpisa GRADBENI
FINALIST-FINALNI PODI, zaključna dela
v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Smetanova
75, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03684/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep sodišča o začetku stečaja
ter spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5472148
Firma: GRADBENI FINALIST-FINALNI

PODI, zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: GRADBENI FINALIST –
FINALNI PODI, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šoba Ivan, razrešen 15. 7. 1999; ste-
čajni upravitelj Zagrajšek Demetrij, Maribor,
Ulica Pregarčevih 26, imenovan 15. 7.
1999.

Dne 27. 7. 1999 se vpiše sklep tega so-
dišča o začetku stečajnega postopka, opr.
št. St 32/99 z dne 15. 7. 1999.

Rg-405387
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00285 z dne 27. 7. 1999 pri
subjektu vpisa CASINO MARIBOR, igre na
srečo, d.d., sedež: Glavni trg 1, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapi-
snika skupščine delniške družbe in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5263450
Člani nadzornega sveta: Brglez Stanislav,

Peče Bojan, Siranko Janko in Ledinek Bran-
ko, izstopili 5. 3. 1999; Brglez Stanislav,
Hartman Rasto in Siranko Janko, vstopili 5. 3.
1999 ter Rajšp Davor in Štuhec Borut, vsto-
pila 2. 7. 1999.

Dne 27. 7. 1999 se vpiše predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe z dne
5. 3. 1999.

Rg-405389
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00975 z dne 27. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10658/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1429671
Firma: PROFI-LINE HANDELS-G.M.B.H.,

6300 Worgl, Brixentalerstrasse 75 Avstri-
ja, Podružnica Maribor, Dogoška 59

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Dogoška 59
Ustanovitelj: PROFI-LINE HANDELS

G.M.B.H., Worgl 6300, Avstrija, Brixentaler-
strasse 75, vstop 10. 5. 1999, odgovornost:
ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ullen Konrad, Radkersburg, Umg
8490, Avstrija, Sicheldorf 62, imenovan
10. 5. 1999, prokurist Kamnik Marcel, Ma-
ribor, Ljubljanska 25b, imenovan 10. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1999:
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano

za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
podružnica opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-405391
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00981 z dne 22. 7. 1999 pri
subjektu vpisa SING, sistemski ingeniring,
d.o.o., sedež: Razlagova 22, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/06538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, osnovnega kapitala, priimka in naslova
ustanovitelja ter zastopnika, dejavnosti, akta
o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789141
Sedež: 2000 Maribor, Na Gorci 27a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Brčić Petar, Maribor, Ulica

Veljka Vlahoviča 85, vstop 25. 3. 1992, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brčić Petar, imenovan 23. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1999:
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-

nično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; po ši-
fro K 74.140 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-405395
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00919 z dne 16. 7. 1999 pri
subjektu vpisa BIMAPACK, izvoz, uvoz,
marketing, d.o.o., sedež: Kocenova 4,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09016/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5821924
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 37a.

Rg-405397
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00336 z dne 16. 7. 1999 pod
št. vložka 1/09107/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5834767001
Firma: DOLCE VITA, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Maribor, Gorkega
41, Podružnica Astoria

Skrajšana firma: DOLCE VITA, d.o.o., Ma-
ribor, Gorkega 41, Podružnica Astoria

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 2
Ustanovitelj: DOLCE VITA, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Maribor, Gorkega
41, vstop 8. 3. 1999, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marković Zoran, Maribor, Pohorska
ulica 21, imenovan 8. 3. 1999, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1999:
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 2215 Drugo založništvo;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkronimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
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janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-405398
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00957 z dne 16. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10654/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1429221
Firma: SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA

BISTRICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 22
Ustanovitelja: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 12. 7. 1999,
odgovornost: ostalo; Občina Slovenska Bi-
strica, Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
vstop 12. 7. 1999, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Pučnik-Ozimič Ivica, Slovenska Bi-
strica, Črešnjevec 103, imenovana 12. 7.
1999, zastopa zavod za določen čas.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1999:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 80220 Srednješolsko poklicno
in strokovno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti šo-
le, ki so povezane z izvajanjem javne službe,
do višine sredstev, ki jih šoli zagotavlja.

Rg-405399
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00696 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa DE FACTO, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.d., sedež: Partizanska ce-
sta 30, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09008/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.d. v d.o.o., spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, članov nadzornega sve-
ta in lastni poslovni delež s temile podatki:

Matična št.: 5818940
Firma: DE FACTO, trgovina, storitve in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: DE FACTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 23,000.000 SIT
Ustanovitelji: Žmauc Simona, izstop

30. 4. 1998; Drnovšek Ljudmila, izstop 3. 4.
1995; Hvauc Mira, Orehova vas, Ulica
1. maja 13, vstop 25. 11. 1993, vložek
10,810.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kolarič Andrej, izstop 22. 6. 1995;
Krumpak Drago, Mengeš, Trzin, Reboljeva
23, vstop 25. 11. 1993, vložek
1,327.100 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;

ENERGOPLAN, d.d., Ljubljana, Pod hribom
55, vstop 25. 11. 1993, vložek 3,450.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; STROKA,
d.o.o., izstop 16. 3. 1995; Žižmond Jože,
izstop 28. 12. 1995; Mlakar Bernard, izstop
3. 5. 1995; Pintar Helena, izstop 22. 6.
1995; Pirc Milan, izstop 28. 12. 1995; Čuš
Franci, izstop 25. 10. 1995; Hvauc Srečko,
Orehova vas, Ulica 1. maja 13, vstop
25. 11. 1993, vložek 4,600.000 SIT, odgo-
vornsot: ne  odgovarja; Simšič Marija, izstop
18. 4. 1995; Milfelner Miran, izstop 3. 7.
1998; Velkavrh Vili, izstop 29. 9. 1995; Gru-
šovnik Sonja, Pernica, Močna 13, vstop
22. 4. 1999, vložek 512.900 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; DE FACTO, d.o.o., Ma-
ribor, Partizanska 30, vstop 22. 4. 1999,
vložek 2,300.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hvauc Mira, razrešena 22. 4. 1999 in
ponovno imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Hvauc
Srečko, imenovan 22. 4. 1999.

Člani nadzornega sveta: Čuš Martina,
Krumpak Drago, Žmauc Simona, Milfelner
Miran in Hvauc Srečko, izstopili 22. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 7. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Rg-405405
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00909 z dne 15. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10649/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428888
Firma: BODY & SOUL, družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BODY & SOUL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza

Koclja 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Merdausl Barbara, Mari-

bor, Ulica kneza Koclja 31, vstop 9. 7. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Merdausl Barbara, imenovana 9. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1999:
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 36610 Proizvodnja bižuterije; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostre-
šij 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 inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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 motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, 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 popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na de-
belo 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 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi 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, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na 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 go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
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skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52270 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55232 Deajv-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nasta-
nitvenih 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 napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-

sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92610 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše razen z orož-
jem in strelivom; pri dejavnosti pod šifro
J 67.130 sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic, pri dejav-
nosti pod šifro O 92.711 sme družba
opravljati samo tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredi-
telja in kjer skupna vrednost srečk ne pre-
sega 500.000 SIT.

Rg-405406
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00650 z dne 15. 7. 1999 pri
subjektu vpisa GLOSA, storitve in svetova-
nje, d.o.o., sedež: Vlada Žigerja 5, 2341
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/01471/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, naslova ustanoviteljice in za-
stopnice, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5547202
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-

ja 5
Ustanoviteljica: Gerič Sonja, Pekre-Lim-

buš, Ulica Vlada Žigerja 5, vstop
22. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Gerič Sonja, imenovana 22. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 7. 1999:
6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in delav-
ci; pri dejavnosti pod šifro K 74.60 sme druž-
ba opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-405407
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00946 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROKURA, podjetje za svetova-
nje in trgovino, d.o.o., sedež: Jamova 9,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/07757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5750229
Firma: ŠTEFERL TTG, trgovina, turi-

zem, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTEFERL TTG, d.o.o.
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Viso-

le 44
Osnovni kapital: 2,815.000 SIT
Ustanoviteljica: Mahorko Drago, izstop

30. 6. 1999; Šteferl Jožica, Slovenska Bi-
strica, Visole 44, vstop 30. 6. 1999, vložek
2,815.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahorko Drago, razrešen 30. 6.
1999; direktorica Šteferl Jožica, imenovana
1. 7. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
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Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 71210 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem;  74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-405408
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00319 z dne 14. 7. 1999 pri
subjektu vpisa SWATY, tovarna umetnih
brusov, d.d., sedež: Titova cesta 60, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00053/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5033861
Skrajšana firma: SWATY, d.d.
Člani nadzornega sveta: Fujs Ernest, Hoj-

nik Albin, Furlan Sonja, Senica Bogomir-Vid,
Lobnik Andrej in Rihtarič Danica, vsi izstopili
17. 12. 1997 ter Razvornik Škofič Simona,
Skok Viljem, Rožič Adrijan, Kastelic Božidar,
Babič Angela in Zupančič Samo, vstopili
17. 12. 1997.

Rg-405409
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00487 z dne 15. 7. 1999 pri
subjektu vpisa KONSTRUKTOR, splošno
gradbeno podjetje, d.d., sedež: Sernčeva
8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077800
Člani nadzornega sveta: Volmajer Mari-

jan, izstop 12. 3. 1998 ter Toplak Bojan,
vstop 13. 3. 1998.

Rg-405410
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00233 z dne 15. 7. 1999 pri
subjektu vpisa NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR, d.d., sedež: Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/09242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika skupščine, spremembo čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5860580
Člani nadzornega sveta: Križman Alojzij,

izstop 23. 2. 1999 ter Klindienst Jurij, Jež
Boris, Ribič Marija in Reščič Valter, vstopili
23. 2. 1999.

Dne 15. 7. 1999 se vpiše predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe z dne
23. 2. 1999 in spremembo statuta.

Rg-405415
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00771 z dne 14. 7. 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 priimka za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5785596
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Hercog Aleksander, Maribor, Šarhova
ulica 4, imenovan 1. 1. 1999, predstavlja in
zastopa družbo kolektivno ob sopodpisu pro-
kurista ali direktorja.

Rg-405418
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00920 z dne 14. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10648/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428934
Firma: MIXAJLO, družba za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Keltska ulica 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mihajlovič Žarko, Maribor,

Keltska ulica 2, vstop 1. 4. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihajlovič Žarko, imenovan 1. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, 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 popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na de-
belo 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 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi 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, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na 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 go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
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skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52270 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov; 55239 Dejavnost nastani-
tve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nasta-
nitvenih 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 napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše razen z orožjem in stre-
livom; pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-405419
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00746 z dne 13.7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ulica Ilija Gregoriča 14,
2204 Miklavž na Dravskem polju, pod
vložno št. 1/02210/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405009
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Rebernak Franci, izstop

3. 5. 1999; Rebernak Manuela, Miklavž na
Dravskem polju, Ulica Ilije Gregoriča 14, vs-
top 3. 5. 1999, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebernak Franci, razrešen 3. 5.
1999; direktorica Rebernak Manuela, ime-
novana 3. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1999:
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-

ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7482 Pakiranje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredite-
lja in kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.

Rg-405425
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00803 z dne 12. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa POMPE, družba za storitve, in-
ženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Glavni
trg 17b, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5664357
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1999:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01240 Reja perutnine;
01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano
kmetijstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve; 14110 Pridobi-
vanje kamnin za gradbene namene; 14300
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvod-
njo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 15120
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 15200 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 21230 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Iz-
dajanje revij in periodike; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
26700 Obdelava naravnega kamna; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za ob-
delavo podatkov; 36400 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 37200 Reciklaža neko-
vinskih 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 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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 vo-
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zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi 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, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom 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 polizdel-
ki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 61100
Pomorski promet; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100

Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 73104 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnosti javne higiene; 92320 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 95000 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti
pod šifro K 74.120 ne sme družba opravlja-
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ti revizijske dejavnosti, pri dejavnosti pod
šifro K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-405426
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00661 z dne 9. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa EVROMAT, družba za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10409/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1301012
Ustanovitelj: Kislinger Jurij, izstop 5. 5.

1999; Unuk Tomaž, Maribor, Gosposvetska
cesta 11, vstop 26. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-405432
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00926 z dne 8. 7. 1999 pod št.
vložka 1/10644/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428993
Firma: SWATY-INPO, družba za uspo-

sabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Skrajšana firma: SWATY-INPO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Titova cesta 60
Osnovni kapital: 2,117.210 SIT
Ustanovitelj: SWATY, tovarna umetnih bru-

sov d.d., Maribor, Titova cesta 60, vstop
24. 6. 1999, vložek 2,117.210 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cvikl Alenka, Maribor, Užiška ulica
10, imenovana 24. 6. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 26810
Proizvodnja brusilnih sredstev; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 85322 Dejavnost invalidskih orga-
nizacij; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 sme
družba opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-405435
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00407 z dne 8. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEYKAM, tiskarna, d.o.o., se-
dež: Miklavška cesta 61, 2311 Hoče, pod
vložno št. 1/09198/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnih deležev, naslova družbenikov in
zastopnikov, omejitev zastopnika, tipa zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5845033
Ustanovitelji: LEYKAM UNIVERSITATS-

BUCHDRUCKEREI GESELLSCHAFT
m.b.H., Graz A-8054, Avstrija, Ankerstrasse
4, vstop 21. 3. 1994, vložek 7,870.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Annawit Alfred,
Gratkorn 8101, Avstrija, Hart 103, vstop
21. 3. 1994, vložek 850.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Steinwidder Michael,
Graz A-8045, Avstrija, Pfeifferhofweg 68a,
vstop 21. 3. 1994, vložek 640.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Heschl Wilhelm,
izstop 12. 3. 1999; Tinnacher Franz, Graz
A-8053, Avstrija, Heiweg 41, vstop 21. 3.
1994, vložek 640.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mlakar Janez, Maribor, Borova vas 20,
razrešen 12. 3. 1999 in ponovno imenovan

za direktorja, ki zastopa družbo skupaj z dru-
gim direktorjem družbe; prokurist Steinwid-
der Michael, razrešen 12. 3. 1999 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo skupaj z
drugim direktorjem družbe.

Rg-405440
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00864 z dne 5. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MALAHIT-KOLENC & CO., tr-
govsko, storitveno, posredniško podjet-
je, d.n.o., sedež: Borova vas 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 1189433
Sedež: 2000 Maribor, Ruška cesta 45.

Rg-405444
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00741 z dne 2. 7. 1999 pod št.
vložka 1/10585/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404393
Firma: POTOVALNA AGENCIJA CAVA-

LLO, organiziranja potovanj, turizem, sto-
ritve in posredovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: POTOVALNA AGENCI-
JA CAVALLO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Partizanska 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Radolli Bojan, Maribor, Gre-

gorčičeva ulica 16, vstop 18. 5. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radolli Bojan, imenovan 18. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1999:
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas,d.n.; 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-405445
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00844 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE ZA GOSPO-
DARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI,
d.o.o., sedež: Grajska ulica 7, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/10462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1306383
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Butina Miha, razrešen 14. 6. 1999;
direktor Kocuvan Andrej, Maribor, Smetano-
va ulica 80, imenovan 15. 6. 1999.

Rg-405446
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00166 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ENTRY, podjetje za opravljanje
storitev, d.o.o., sedež: Ljubljanska 9,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, naslova
družbenika in zastopnika, dejavnosti, tipa za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5445205
Firma: ENTRY, družba za storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,621.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Martin, Voličina, Za-

vrh 94, vstop 12. 11. 1990, vložek
1,310.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Gergolet Erna, Maribor, Borštnikova ulica
72, vstop 12. 11. 1990, vložek 1,310.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kovač Martin, imenovan 12. 11. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Gergolet Erna, razrešena 10. 2. 1999 in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1999:
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74700 Čiščenje stavb; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustavarjanja.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.140, ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-406268
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01090 z dne 6. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa 7 CC, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Za-
grebška cesta 25, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža druž-

benikov, poslovnega deleža, dejavnosti, za-
stopnikov, tipa zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5939402
Sedež: 2208 Pohorje, Slivniško Pohor-

je 19
Ustanovitelj: Šterbenc Marko, izstop

29. 7. 1999; Pernek Miran, izstop 29. 7.
1999; Florjančič Valentin, Maribor, Antoliči-
čeva ulica 22, vstop 8. 3. 1996, vložek
1,555.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pernek Miran, razrešen 29. 7. 1999;
prokurist Šterbenc Marko, razrešen 29. 7.
1999; prokurist Florjančič Valentin, razrešen
29. 7. 1999 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 6. 9. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-406270
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01085 z dne 6. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESINGDAN KEMI ARROW
SLO, trgovina, storitve, proizvodnja,
d.o.o., sedež: Industrijska ulica 13, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/07801/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5733103
Sedež: 2000 Maribor, Trčova 226.

Rg-406273
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00867 z dne 3. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa NIGRAD, javno komunalno pod-
jetje, d.d., sedež: Strma ulica 8, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00662/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova, osnovnega kapitala, dejavnosti in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5066310
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška ce-

sta 30
Osnovni kapital: 881,692.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1999:

73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-

skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije.

Rg-406274
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00751 z dne 30. 7. 1999 pri
subjektu vpisa NIGRAD, javno komunalno
podjetje, d.d., sedež: Strma ulica 8, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00662/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika 5. skupščine delniške družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5066310
Dne 30. 7. 1999 se vpiše predložitev za-

pisnika 5. skupščine delniške družbe z dne
31. 5. 1999.

Rg-406276
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00870 z dne 6. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽNIDER’S, menjalniški posli,
storitvene in proizvodne dejavnosti,
d.o.o., sedež: Koroška 33, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09086/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbe, priimka družbenice, dejavnosti, za-
stopnikov, družbene pogodbe in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5834945
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-

ja 5
Ustanoviteljica: Žnider Rogina Angela, Ho-

če, Polana 15, vstop 5. 1. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Žnider Rogina Angela, imenovana
12. 11. 1998; prokurist Žnider Sašo, Hoče,
Polana 15, imenovan 12. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1999: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro 67.13 se dopiše:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-406279
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01032 z dne 2. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRIMA, zavarovalna družba,
d.d., sedež: Gregorčičeva ulica 39, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03385/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5450900
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Osterc Andrej, razrešen 30. 6. 1999;
član uprave Emeršič Božo, Radomlje, Pod
hribom 22, imenovan 1. 7. 1999, zastopa
družbo skupaj z drugim članom uprave.

Rg-406286
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00433 z dne 3. 8. 1999 pod št.
vložka 1/10663/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos sedeža iz OS Celje,
spremembo sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, tipa za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5303966
Firma: ACROS, računalniški inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Štantetova uli-

ca 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kolšek Mitja, Velenje, Can-

karjeva 2b, vstop 5. 1. 1994, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Čas Klemen, izstop 20. 1. 1999; Šalamun
Stanka, Ptuj, Finžgarjeva ulica 4, vstop 22. 3.
1999, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čas Klemen, razrešen 22. 3. 1999; di-
rektor Kolšek Mitja, razrešen 22. 3. 1999
kot pomočnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Šalamun Stanka, imenovana
22. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1999:
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslovja;

73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, se
dopiše razen z orožjem in strelivom; pri de-
javnosti pod šifro K 74.600, sme družba
opravljati samo dejavnost varovanja.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju, pod vlož-
no številko 1/799-00 s firmo ACROS, raču-
nalniški inženiring d.o.o., Velenje, Cankarje-
va 2b.

Rg-406289
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00800 z dne 2. 8. 1999
pri subjektu vpisa SARA, podjetje za načr-
tovanje, proizvodnjo, trgovino in servisi-
ranje grafične in računalniške opreme,
d.o.o., sedež: Limbuška 41, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/02271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5388139
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Kojc Samo, Maribor, Limbuška cesta
41, imenovan 4. 6. 1999; prokuristka Lipa-
vic Maja, Slovenske Konjice, Liptovska ulica
18, imenovana 4. 6. 1999, direktor Kojc Raj-
ko, Maribor, Limbuška 41, imenovan
9. 5. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 8. 1999:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 6720 Pomožne dejav-
nosti v zavarovalništvu in pokojninskih skla-
dih; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 2.8. 1999: 26810
Proizvodnja brusilnih sredstev; 26820 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 28520 Splošna mehanična dela; 51700
Druga trgovina na debelo; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Oglaševanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-406290
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00915 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO SLANIČ, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Za-
grebška cesta 20, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10065/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1121189
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Slanič Srečko in Slanič Da-

nica, oba Maribor, Finžgarjeva 26, vstopila

10. 2. 1997, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 9. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 7440 Oglaševanje.

Rg-406292
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00987 z dne 2. 9. 1999 pod št.
vložka 1/10667/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429507
Firma: GRALTIS, turizem, inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Gradiška 409
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Grandošek Mitja, Pesnica pri

Mariboru, Gradiška 409, vstop 18. 8. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grandošek Mitja, imenovan 18. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51700 Druga trgovina na debelo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n.; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74831
Prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnsoti pod šifro J 67.130, sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.120,
ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
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pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-406294
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00996 z dne 2. 9. 1999 pod št.
vložka 1/10670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429612
Firma: PPH, proizvodnja, inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, V zavoju 42b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Hastaedt Gunther Bernd

Ewald, Weiden I D OPF Nemčija, vstop
27. 7. 1999, vložek 1,260.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Philipp Bernhard Ni-
kolaus Johannes, Kastl, Nemčija, Kolping-
strasse 10, vstop 27. 7. 1999, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Penič Petra, Maribor, Borova vas 15, vstop
27. 7. 1999, vložek 420.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Penič Petra, imenovana 27. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28610 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29310 Proizvodnja traktorjev; 29320 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 34200 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in

polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 35200 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 35500 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, 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 popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-406296
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01120 z dne 23. 8. 1999 pri

subjektu vpisa TI MIT, podjetje za uspo-
sabljanje in zaposlovanje invalidov – pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica
kraljeviča Marka 19, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07529/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep sodišča o začetku
stečaja ter spremembo firme in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5708150
Firma: TI MIT, podjetje za usposablja-

nje in zaposlovanje invalidov – proizvod-
nja in trgovina, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TI MIT, d.o.o. – v ste-
čaju

Oseba, pooblaščena zazastopanje: direk-
tor Cotič Radovan, razrešen 16. 8. 1999;
stečajna upraviteljica Jaki Majda, Maribor,
Koroška cesta 75, imenovana 16.8. 1999.

Dne 23. 8. 1999 se vpiše sklep tega so-
dišča o začetku stečajnega postopka, opr.
št. St 41/99 z dne 16. 8. 1999.

Rg-406298
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00973 z dne 3. 9. 1999 pod št.
vložka 1/10671/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429442
Firma: TAJA DVORŠAK&CO., družba za

turizem in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TAJA DVORŠAK&CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Dolnja Počehova 16č
Ustanovitelja: Dvoršak Janez in Ma-

rolt-Dvoršak Janja, oba Pesnica pri Maribo-
ru, Dolnja Počehova 16č, vstopila 21. 7.
1999, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Dvoršak Janez, imenovan 21. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Marolt-Dvoršak Janja, imenovana
21.7. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1999:
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
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55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-406306
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01015 z dne 2. 9. 1999 pod št.
vložka 1/10668/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429469
Firma: NEKRAS, gostinstvo, turizem in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Krstić Nedeljko, Maribor,

Koroška cesta 67, vstop 13. 7. 1999, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Stanković Radomir, Rogaška Slatina,
Pod Bellevujem 6, vstop 13. 7. 1999, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krstić Nedeljko, imenovan 13. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktro Stan-
ković Radomir, imenovan 13. 7. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 52110 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55100 Dejavnost hotelovin po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-

javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, sampo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Rg-406307
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01023 z dne 27. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ŠPEDING, podjetje za špe-
dicijo, trgovino in marketing, d.o.o., se-
dež: Zrkovska 63, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/06929/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5691117
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 65.

Rg-406308
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00766 z dne 2. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRS + CO, trgovina, storitve in
consalting, d.o.o., sedež: Nad izviri 52,
2204 Miklavž na Dravskem polju, pod
vložno št. 1/04845/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, priimka
ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5566428
Firma: TRS + CO, družba za trgovino,

poslovne storitve in svetovanje, d.o.o.
Ustanoviteljica: Škoflanc Metka, Miklavž

na Dravskem polju, Nad izviri 52, vstop
7. 2. 1992, vložek 1,644.473,20 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škoflanc Metka, imenovana
7. 2. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-

tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše razen z orožjem in
strelivom; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic, pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti, pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-406309
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00773 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa SMM, proizvodni sistemi,
d.o.o., sedež: Zagrebška 20, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/02589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5395496
Sedež: 2000 Maribor, Jaskova 18.

Rg-406310
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00794 z dne 3. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa RUDL, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Rošpoh 146,
2211 Pesnica, pod vložno št. 1/04141/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5515807
Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1999:

22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 45330 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 63300 Dejavnost potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslovja;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše razen z orožjem in streli-
vom; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-406311
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/01138 z dne 6. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SERVOTRG, zasebno podjetje
za storitve in vzdrževanje vseh cestnih
motornih vozil in posredniške trgovske
posle, d.o.o., sedež: Holcerjeva ulica 55
– Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem po-
lju, pod vložno št. 1/01913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
tipa zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5399858
Sedež: 2000 Maribor, Meljska ce-

sta 60
Ustanovitelj: Kirbiš Jelka, izstop 4. 8.

1999; Kirbiš Karin, izstop 4. 8. 1999; Kra-
jnc Tomaž, Maribor, Šentpetrska ulica 5, vs-
top 4. 8. 1999, vložek 1,502.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kirbiš Karin, razrešena 4. 8. 1999;
prokurist Krajnc Tomaž, razrešen 4. 8. 1999
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9.1 999: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-

čarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se do-
piše razen z orožjem in strelivom.

Rg-406313
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00852 z dne 29. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10660/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429809
Firma: MAROMES, proizvodnja, prede-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Marxova 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Škofljanec Mateja in Škof-

ljanec Roman, oba Maribor, Marxova ulica
3, vstopila 5. 7. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škofljanec Roman, imenovan 5. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1999:
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51700 Druga trgovina na debelo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obra-
tov; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403670
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00488 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PASKAL, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Zgornje Ho-
če 10c, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/10084/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1121375
Osnovni kapital: 3,585.000 SIT
Ustanovitelj: Štiberc Slavko, Hoče, Zgor-

nje Hoče 10c, vstopil 14. 2. 1997, vložil
3,585.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ozvald Primož, izstopil 17. 12. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Ozvald Primožu, ki je bil razrešen
17. 12. 1998.
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Dejavnost, izbrisana 21. 6. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 74400
Oglaševanje.

Rg-403699
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00541 z dne 18. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ČRANS, Trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Šentilj 106b, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah, pod vložno št. 1/04994/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in tipa zastop-
nika, uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5616654
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Černec Rudolf in Černec

Ana, ki sta vložila po 945.000 SIT, ter Čer-
nec Sandi in Černec Natalija, ki sta vložila po
105.000 SIT, vsi iz Šentilja v Slovenskih Go-
ricah, Šentilj 106b, vstopili 12. 12. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Černec Rudolf, imenovan
12. 12. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev, ter Černec Ana, Černec Sandi in Černec
Natalija, razrešeni 21. 4. 1999 kot družbeni-
ki in imenovani za prokuriste.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 15320 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 15520 Proizvodnja sladoleda; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15840
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 15960 Proizvodnja
piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških 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 inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska 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;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom 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 polizdel-
ki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no 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 ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-
no 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 speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55100 De-
javnsot hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvijo zmogljivosti; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekla-
danje; 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 de-
javnosti, povezane s finančnim posredništvom;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-403700
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00597 z dne 18. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MONVI, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska ce-
sta 28-30, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02062/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala, družbenikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5364728
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 10,800.000 SIT
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Ustanovitelj: Gorišek Boštjan, Maribor,
Cesta zmage 92, vstopil 6. 5. 1999, vložil
3,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-403702
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00147 z dne 18. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRESS CLIPPING-TATJANA NO-
VAK & CO., spremljanje in analize medi-
jev, d.n.o., sedež: Gregorčičeva 37, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09118/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, naslova
firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in tipa
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5836123
Firma: PRESS CLIPPING, družba za

spremljanje in analizo medijev, d.o.o.
Skrajšana firma: PRESS CLIPPING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčiče-

va 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Tatjana, Maribor,

Konšakova 28, vstopila 19. 4. 1999, in Vilč-
nik Boštjan, Maribor, Za vasjo 21, vstopil
14. 4. 1994, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: No-
vak Tatjana in Vilčnik Boštjan, razrešena 3. 2.
1999 kot družbenika in imenovana za direk-
torja, ki zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje ča-
sopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Razmno-
ževanje videozapisov; 22330 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74400 Oglaševanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 85325 Dejavnost invalidskih pod-
jetij; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-403703
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00816 z dne 18 .6. 1999 pri
subjektu vpisa MERINKA-MATAIR, d.o.o., se-
dež: Žitna 12, 2000 Maribor, pod vložno

št. 1/04218/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku stečaja, spremembo
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5509955
Firma: MERINKA-MATAIR, d.o.o. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kaučič Nevenka, razrešena 15. 6.
1999; stečajni upravitelj Marin Dušan, Mari-
bor, Štantetova 4, imenovan 15. 6. 1999.

Dne 17. 6. 1999 se vpiše sklep tega so-
dišča o začetku stečajnega postopka opr. št.
St 31/99 z dne 15. 6. 1999.

Rg-403704
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00501 z dne 18. 6. 1999 pri
subjektu vpisa SGP KOGRAD-GOMB-IGEM,
gradbeno podjetje, Maribor, d.o.o., sedež:
Preradovičeva ulica 20, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09976/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, poslovnih deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5948096
Firma: KOGRAD GRADNJE, proizvod-

nja, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOGRAD GRADNJE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 8,967.690 SIT
Ustanovitelja: ENELING, d.o.o., Maribor,

Splavarski prehod 5, izstopil 3. 11. 1998;
Pinter Marjan, Maribor, Meznaričeva ulica 2,
vstopil 9. 2. 1998, vložil 4,573.522 SIT, in
ING-EDIL, podjetje za inženiring, gradbeniš-
tvo, promet blaga in drugih gradbeno-tehnič-
nih storitev, d.o.o., Maribor, Meznaričeva uli-
ca 2, vstopil 3. 11. 1998, vložil 4,394.168
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 18. 6. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 18 .6. 1999: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 70110 Organizacija izved-
be 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74400 Oglaševanje.

Dejavnost: pod G 52.488 se dopiše ra-
zen z orožjem in strelivom.

Rg-403707
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00288 z dne 18. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ZLATOROG, podjetje za
ustanavljanje, financiranje in upravljanje
ter opravljanje trgovinske dejavnosti,
d.d., sedež: Ulica 10. oktobra 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00372/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5042623
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Graorac Dragan, razrešen 4. 3. 1999;
direktorica Kastelic Dita, Maribor, Prušniko-
va ulica 44, imenovana 5. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-403708
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00651 z dne 18. 6. 1999 pri

subjektu vpisa TELE 59, družba za audio
in vizuelno komunikacijo, d.o.o., sedež:
Meljska cesta 34, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/06087/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5636906
Ustanovitelja: Ujčič Janez, Maribor, Ulica

obnove 9, vstopil 24. 7. 1992, vložil
343.500 SIT, in Gorjup Ivan, Maribor, Ko-
sarjeva 43, vstopil 1. 2. 1999, vložil
201.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-403710
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00799 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MEDALJON, upravljanje
drugih družb, d.d., sedež: Strossmayerje-
va ulica 30, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09708/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5850835
Osnovni kapital: 1.734,000.000 SIT
Dne 17. 6. 1999 se vpiše sprememba

statuta z dne 10. 6. 1999.

Rg-403711
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00339 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa FELA, logistika-transport,
d.o.o., sedež: Grajska 4, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/02015/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5362121
Osnovni kapital: 41,623.000 SIT
Ustanovitelj: Feltrin Tomaž, Slovenska Bi-

strica, Efenkova 4, vstopil 10. 3. 1990, vložil
41,623.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 60220 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem.

Rg-403716
Okrožno sodišče Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00349 z dne 17. 6. 1999
pri subjektu vpisa VELETRGOVINA VEMA,
export-import, d.d., sedež: Tržaška ce-
sta 65, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta, člane nad-
zornega sveta in predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe s temile podatki:

Matična št.: 5005582
Člani nadzornega sveta: Raščan Brigita,

Pantelič Matjaž in Goriup Sergej, vstopili
15. 3. 1999.

Dne 17. 6. 1999 se vpišeta predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe in spre-
memba statuta z dne 15. 3. 1999.

Rg-403717
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00812 z dne 15. 6. 1999 pri
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subjektu vpisa MAPETROL, podjetje za
proizvodnjo naftnih derivatov, olj in me-
ziv in za izvajanje trgovinske dejavnosti,
d.o.o., sedež: Linhartova ulica 17a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03990/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5489717
Ustanovitelja: ZLATOROG, podjetje za

ustanavljanje, financiranje in upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d. – prvi
poslovni delež, Maribor, Ulica 10. oktobra 9,
vstopil 18. 6. 1996, vložil 64,512.000 SIT,
in EMONA MERKUR PTUJ, družba za trgovi-
no, proizvodnjo, gostinstvo, inženiring in sto-
ritve, d.d., Ptuj, Murkova ulica 2, vstopil
30. 9. 1998, vložil 2,688.000 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-403720
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00639 z dne 16. 6. 1999 pri
subjektu vpisa VERES, podjetje za inženi-
ring, trgovino in svetovanje, d.o.o., sedež:
Laporska cesta 26, 2319 Poljčane, pod
vložno št. 1/03042/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5430844
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 52410

Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo.

Rg-403721
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00722 z dne 16. 6. 1999 pri
subjektu vpisa APROS, geomehanske sto-
ritve in gradbeništvo, d.o.o., sedež: So-
kolska 44-46, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05557/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5602068
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 74201

Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-403722
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00652 z dne 16. 6. 1999 pod
št. vložka 1/10635/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415565
Firma: TRIJE MUŠKETIRJI, družba za

trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIJE MUŠKETIRJI,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Osojnikova uli-

ca 13
Osnovni kapital: 2,262.592 SIT
Ustanovitelj: Budja Leon, Maribor, Du-

pleška cesta 132, vstopil 1. 6. 1999, vložil
2,262.592 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Budja Leon, imenovan 1. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 22110 Iz-
dajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje ča-
sopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Razmno-
ževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 25220 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 35110 Gradnja in po-
pravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 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; 45240 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje stro-
jev 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 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina 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 tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debe-

lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom 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 polizdel-
ki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debe-
lo 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 stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeniami, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52270 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških
in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
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55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nasta-
nitvenih 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 napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 61100 Pomor-
ski promet; 61200 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 62200 Izredni zračni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 finančnim po-
sredništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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 stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74600 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasič-
nih iger na srečo; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pod K 74.120 ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji

in delavci; pod K 74.600 sme družba oprav-
ljati samo varovanje; pod O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredite-
lja in kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.

Rg-403723
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00562 z dne 15. 6. 1999 pod
št. vložka 1/10633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403982
Firma: SENZORJI SB, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SENZORJI SB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Pohorske-

ga bataljona 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Skribe Branko, Maribor,

Ljubljanska 100, vstopil 16. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skribe Branko, imenovan 16. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-

meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 65210 Finančni zakup (leasing); 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403727
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00074 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa COSTAFERROVIARIA, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Prera-
dovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10391/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1277154
Osnovni kapital: 236,000.000 SIT
Ustanovitelja: COSTAFERROVIARIA

S.P.A., Costa Masnaga (Lecco), Italija, Via le
IV Novembre, 22041, vložil 165,200.000
SIT, in TVT, družba za proizvodnjo in remont
tirnih vozil, d.o.o., Maribor, Preradovičeva
ulica 22, vložil 70,800.000 SIT – vstopila
3. 3. 1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-403730
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00570 z dne 10. 6. 1999 pod
št. vložka 1/10578/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391763
Firma: BETULA, proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Kardeljeva 57
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Dejan, Maribor, Kar-

deljeva 57, in Vaupotič Stanislav, Pesnica pri
Mariboru, Dolnja Počehova 13h, vstopila
22. 4. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Skok Dejan in Vaupotič Stanislav, ime-
novana 22. 4. 1999, zastopata in predstav-
ljata družbo brez omejitev, razen v primeru,
ko gre za sklepanje poslov v vrednosti nad
2,000.000 SIT in za podpisovanje pogodb v
zvezi s pridobitvijo, odtujitvijo in obremenitvi-
jo nepremičnin, ko zastopa družbo kolektiv-
no ob sopodpisu še enega poslovodje –
direktorja.

Dejavnost, vpisana 10. 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 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavne-
ga pohištva; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51550 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, 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;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74810 Fo-
tografska dejavnost.

Rg-403733
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00389 z dne 8. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROTO COMMERCE, družba za
trgovino, posredništvo in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Mariborska cesta 62, 2312
Orehova vas-Slivnica, pod vložno
št. 1/04691/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža, naslova in priimka družbenice
ter zastopnice, zastopnikov, tipa zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5560446
Ustanovitelji: Jernejšek Franc, Orehova

vas-Radizel, Mariborska cesta 74, vstopil
6. 11. 1991, vložil 384.000 SIT, Oštarjaš Da-
nica, Bistrica ob Dravi, Novo naselje 15, vsto-
pila 8. 12. 1994, vložila 630.000 SIT, in Gum-
zej Jasna, Orehova vas-Radizel, Mariborska
cesta 62, vstopila 8. 1. 1999, vložila 500.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Jer-
nejšek Franc, razrešen 8. 1. 1999 kot di-
rektor in imenovan za prokurista, ter direk-
torici Gumzej Jasna in Oštarjaš Danica, ime-
novani 8. 12. 1994, ki zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-403734
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00141 z dne 8. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa BRAKO, podjetje za marketing
in inženiring, d.o.o., sedež: Koseskega
34, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08642/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova firme,
naslova družbenika in zastopnika, dejavnosti
in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5778344
Firma: BRAKO, trgovina in storitve,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica borcev 1b
Ustanovitelj: Kodrič Branko, Maribor, Ce-

sta XIV. divizije 5, vstopil 2. 7. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodrič Branko, imenovan 2. 7. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 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 porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-

govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti.

Rg-403738
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00131 z dne 8. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGROKOMBINAT MARIBOR,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., se-
dež: Partizanska cesta 6, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00724/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine delniške družbe in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5146984
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Sta-

ne, Nadelsberger Ksenija in Skernišak Ma-
nja, izstopili 28. 1. 1999, Ivkovič Goran in
Juhart Tomo, izstopila in ponovno vstopila
28. 1. 1999, Kresal Anton, Zorec Marija,
Bizjak Borut, Koren Milena in Zorec Marija,
vstopili 28. 1. 1999.

Dne 8. 6. 1999 se vpiše predložitev zapi-
snika 1. skupščine delniške družbe z dne
28. 1. 1999.
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Rg-403739
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00019 z dne 9. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIBMAKRT, proizvodnja, trgovi-
na, in storitve, d.o.o., sedež: Orehova ce-
sta 26, 2312 Orehova vas-Slivnica, pod
vložno št. 1/03160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, družbe-
nikov, zastopnikov in družbene pogodbe ter
lastni poslovni delež s temile podatki:

Matična št.: 5425808
Firma: FIBTRADE, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FIBTRADE, d.o.o.
Ustanovitelj: Fingušt Miroslava in Fingušt

Branko, izstopila 24. 12. 1998; FIBTRADE,
družba za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Orehova vas-Slivnica, Orehova vas 26,
vstopila 24. 12. 1998, prvi lastni poslovni de-
lež 425.500 SIT in drugi lastni poslovni delež
425.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristoma Fingušt Miroslavi in Fingušt
Branku, ki sta bila razrešena 24. 12. 1998.

Rg-403740
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00657 z dne 9. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa FORMICA, podjetje za oprav-
ljanje in posredovanje storitev, d.o.o., se-
dež: Slovenska 21, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01089/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5303184
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 80410

Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-403741
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00743 z dne 3. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEMSTOR, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska ce-
sta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09566/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, zastopnice
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5900735
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru, Pe-

snica 20a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Žužek Roppa Mira, razrešena
25. 5. 1999; direktorica Janežič Leonida,
Maribor, Smetanova ulica 68a, imenovana
25. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403742
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00725 z dne 7. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa JUMBO, družba za trgovino,
posredništvo in storitve, d.o.o., sedež: Uli-
ca Ludvika Plambergerja 9, 2204 Miklavž
na Dravskem polju – Skoke, pod vložno
št. 1/02923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5417058
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 74700

Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-

nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93040 Druge dejavnosti za nego teles;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403743
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00589 z dne 7. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa FINBIRO, podjetje za posred-
ništvo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10494/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenice,
poslovnega deleža, zastopnika in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1317628
Ustanovitelj: Glavič Sara, izstopila 30. 4.

1999; Fridrih Bernard, Maribor, Prešernova
22, vstopil 29. 7. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Glavič Mihi, ki je bil razrešen 4. 5.
1999.

Rg-403744
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00542 z dne 4. 6. 1999 pod št.
vložka 1/10628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404423
Firma: SALCHENEGGER, družba za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SALCHENEGGER,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-

sta 99d
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Salchenegger Rudolf, St.

Marein/Mtz. Avstrija, Brunnenweg 13, vsto-
pil 31. 5. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Salchenegger Rudolf, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Pelcl Franc, De-
strnik, Drstelja 19, imenovana 31. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 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 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Pro-

izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Dejavnost: pod J 67.130 sme družba
opravljati samo dejavnosti menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-403745
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00571 z dne 7 .6. 1999 pri
subjektu vpisa ARHITEKTURNI ATELJE
STYRIA, načrtovanje, oblikovanje in iz-
vedba, d.o.o., sedež: Terčeva 36, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/07362/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova ustanovitelja, dejavnosti, zastop-
nika in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5702518
Ustanovitelj: Mišič Ljubomir, Maribor-Rib-

niško selo, Terčeva ulica 36, vstopil
27. 11. 1992, vložil 1,538.967 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristki Sitar Jakil Metki, ki je bila razreše-
na 1. 3. 1999.

Dejavnost, izbrisana 7. 6. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-403747
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00560 z dne 7.6. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROPLUS, inženiring, projekti-
ranje, d.o.o., sedež: Ulica heroja Bračiča
16, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05575/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5608899
Ustanovitelja: Richter-Peče Nevenka, iz-

stopila 8. 3. 1999; Sovič Bojana, vložila
1,050.000 SIT in Sovič Guenter, vložil
450.000 SIT, oba iz Maribora, Vinarje 19,
vstopila 8. 3. 1999, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-403753
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00145 z dne 7. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa TDR-METALURGIJA, družba za
proizvodnjo karbida in ferolegur, d.d., se-
dež: Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše,
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pod vložno št. 1/03716/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala z vložki in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5478715
Osnovni kapital: 3.762,299.000 SIT.

Rg-403754
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00043 z dne 7. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa DKS, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Strossmayerjeva ulica 30, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08534/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova, družbenikov, poslovnih dele-
žev, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772842
Firma: DKS, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 37a
Ustanovitelja: JEKLOTEHNA MARIBOR,

d.d. – v stečaju, Maribor, Partizanska cesta
34, izstopila 16. 1. 1998; Šparl Darko, Pe-
kre-Limbuš, Hrastje 49, vložil 3,125.391 SIT,
in Vodopivec Vojko, Maribor, Maistrova ulica
30, vložil 1,562.529 SIT – vstopila
15. 4. 1993, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-403755
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00115 z dne 7. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRISTAL MARIBOR, proizvod-
nja, montaža in trgovina z ravnim ste-
klom – 1921, d.d., sedež: Stritarjeva 24,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00357/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5072000
Člani nadzornega sveta: Lešnik Tomislav,

izstopil 14. 7. 1998; Burnik Dušan in Zajec
Irena, izstopila in ponovno vstopila 14. 7.
1998, Nemeš Štefan, vstopil 14. 7. 1998.

Rg-403758
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00715 z dne 2. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa PR PLUS RM, agencija za od-
nose z javnostmi, raziskave in marketing,
d.o.o., sedež: Svetozarevska 10/III, 2000

Maribor, pod vložno št. 1/04971/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5639140
Firma: PR PLUS, agencija za odnose z

javnostmi, d.o.o.
Skrajšana firma: PR PLUS, d.o.o.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Žnuderl Branku, ki je bil razrešen
23. 10. 1998.

Rg-403760
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00555 z dne 2. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEMAT, družba za tehnično
preizkušanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Čufarjeva 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10544/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, zastop-
nika in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1323695
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ri-

biška ulica 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Jelen Sonja, Slovenska Bistrica, Ri-
biška ulica 11, imenovana 6. 4. 1999.

Rg-403761
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00700 z dne 2. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa RKM RADIO KARBA, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Šentilj v Sloven-
skih Goricah 49b, 2212 Šentilj v Sloven-
skih Goricah, pod vložno št. 1/05098/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5582270
Firma: B.&B.BELNA, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: B.&B.BELNA, d.o.o.

Rg-403762
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00714 z dne 2. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARIBORSKA MLEKARNA, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.d., sedež:
Osojnikova ulica 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04223/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5205921
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vračko Bogdan, razršen 24. 5. 1999;
direktor Rožman Boris, Maribor, Počehova
52, imenovan 25. 5. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-403763
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00257 z dne 3. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARLES POHIŠTVO MARIBOR,
d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2, 2341
Limbuš, pod vložno št. 1/01057/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje družbe z omejeno odgovornostjo v del-
niško družbo, spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297761
Firma: MARLES POHIŠTVO MARIBOR,

d.d.
Skrajšana firma: MARLES POHIŠTVO

MARIBOR, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 880,382.000 SIT
Ustanovitelj: MARLES HOLDING, d.d.,

Limbuš, Limbuška cesta 2, vstopil
19. 12. 1990, vložil 880,326.000 SIT, ter
Pečar Melita, Maribor, Livadna ulica 15, Žma-
vec Andreja, Maribor, Tyrševa ulica 6, Indest
Milena, Maribor, Prušnikova ulica 16, in Fe-
konja Vojko, Bistrica ob Dravi, Novo naselje
27, vstopili 12. 2. 1999, vložili po 14.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Trafela Emilijan,
Cenc Radovan in Grašič Bojan, vstopili
12. 2. 1999.

Dejavnost, izbrisana 3. 6. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-403765
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00744 z dne 3. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa VITRADE-CO., trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 3-5,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/05655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5640415
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 51610

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Dejavnost: pod K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-403766
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01742 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PROTECT INFRA, varnostni
inženiring, d.o.o., sedež: Pesnica 68,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/08934/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova
ustanovitelja in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5806283
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 86
Ustanovitelj: Podgornik Zdravko, Oreho-

va vas, Vodovodna ulica 33 – Radizel, vsto-
pil 10. 8. 1995, vložil 1,445.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-403769
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00588 z dne 31. 5. 1999 pod
št. vložka 1/10622/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414623
Firma: ANNYER, proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pri vrtnariji 57 –

Zrkovci
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šmrček Branko, Trnovec,

Hrvaška, Branimirova 24, vstopil 20. 4.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šober Ludvik, Maribor, Ulica 17. juni-
ja 20, imenovan 20. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-403771
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00596 z dne 31. 5. 1999 pri
subjektu vpisa DIMNIKARSTVO KAMIN,
dimnikarske storitve, d.o.o., sedež: Slom-
škov trg 8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03975/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5494982
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fak

Marjan, razrešen 29. 1. 1999 kot direktor in
imenovan za prokurista, in direktorica Fak
Mateja, imenovana 29. 1. 1999, ki zastopa
družbo za določen čas brez omejitev, oba iz
Maribora, Ulica Staneta Severja 9.

Rg-403772
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00732 z dne 31. 5. 1999 pri
subjektu vpisa WATEKO, družba za trgo-
vinsko in storitveno dejavnost, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 79, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09684/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5908191
Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta 1.

Rg-405392
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00997 z dne 22. 7. 1999 pri
subjektu vpisa SECTOR, proizvodno, stori-
tveno, trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., sedež: Na gmajno 11, 2204 Mi-
klavž na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/08456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
novitelja, dejavnosti, zastopnika in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5774047

Firma: SECTOR, družba za trgovino z
naftnimi derivati, d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Sokolska 60
Ustanovitelj: Visočnik Franc, izstopil 8. 7.

1999; Zajc Bogomir, Spodnji Duplek, Zgor-
nji Duplek 9a, vstopil 8. 7. 1999, vložil
1,570.430 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Visočnik Franc, razrešen 8. 7. 1999;
direktor Zajc Bogomir, imenovan 8. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-405393
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00791 z dne 22. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10656/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428977
Firma: KLIMADA, svetovanje, inženi-

ring, projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: KLIMADA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Majeričeva 4
Osnovni kapital: 2,898.893 SIT
Ustanovitelj: Jurak Damir, Maribor, Maje-

ričeva 4, vstopil 7. 6. 1999, vložil 2,898.893
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurak Damir, imenovan 7. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110

Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod J 67.13 sme družba
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pod K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-405400
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00904 z dne 16. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10641/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrožne-
ga sodišča na Ptuju, spremembo imena po-
družnice in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5871638001
Firma: GEBRUDER WEISS, Internacio-

nalna špedicija in logistika, d.o.o., Mari-
bor, Tržaška cesta 65, Podružnica Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-

sta 16
Ustanovitelj: GEBRUDER WEISS, Inter-

nacionalna špedicija in logistika, d.o.o., Ma-
ribor, Tržaška cesta 65, vstopil 20. 11.
1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slivniker Tomaž, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 6, imenovan 20. 11. 1997, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 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 dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
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Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 51230 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem 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 tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom 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 polizdel-
ki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 52330
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-

no 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;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme po-
družnica opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vlož-
no št. 1/9504-01, s firmo GEBRUDER
WEISS, Internacionalna špedicija in logisti-
ka, d.o.o., Ptuj, Rogozniška cesta 33, Po-
družnica Ljubljana.

Rg-405404
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00903 z dne 15. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10650/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428837
Firma: AOX, družba za proizvodnjo in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pod Vinogra-

di 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šali Vlasta, Maribor, Pod

vinogradi 52, vstopila 30. 6. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Šali Vlasta in direktor Šali Edvard,
ki zastopata družbo brez omejitev, imenova-
na 30. 6. 1999, oba iz Maribora, Pod vino-
gradi 52.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 28520
Splošna mehanična dela; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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, radij-
skimi in TV aparati; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-405412
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00627 z dne 15. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10652/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415557
Firma: PELOP, gostinstvo in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Taborska 12
Osnovni kapital: 4,152.815,88 SIT
Ustanoviteljica: Pentek Jasminka, Zagreb,

Hrvaška, Pierotieva 1, vstopila 20. 4. 1999,
vložila 4,152.815,88 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štampar Lidija, Maribor, Cesta XIV.
divizije 11, imenovana 20. 4. 1999 zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 15810 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega peci-
va in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev 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 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 De-
javnost menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi.

Rg-405414
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00940 z dne 15. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PROMES, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Božičeva uli-
ca 3, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
pod vložno št. 1/05464/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1429701
Firma: PROMES, trgovina in storitve,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Igličar Rozalija, vstopila

8. 4. 1992, in Bohl Damijan, vstopil 22. 6.
1999, oba iz Miklavža na Dravskem polju,
Božičeva ulica 3, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Igličar Rozalija, razrešena 22. 6.
1999; direktor Bohl Damijan, imenovan

22. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdeli; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Dejavnost: pod G 51.18 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-405420
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00749 z dne 13. 7. 1999 pri
subjektu vpisa BLEND, trgovina, posred-
ništvo in storitve, d.o.o., sedež: Stara uli-
ca 3 – Jelovec, 2351 Kemnica, pod vlož-
no št. 1/06859/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova firme, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov, tipa zastop-
nika in naslova zastopnika ter akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5678544
Sedež: 2354 Bresternica, Stara ulica

3 – Jelovec
Ustanovitelj: Veselko Franc, izstopil

24. 5. 1999; Veselko Robert, Bresternica,
Stara ulica 3 – Jelovec, vstopil 24. 5. 1999,
vložil 1,500.452 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vesel-
ko Franc, razrešen 24. 5. 1999 kot direktor
in imenovan za prokurista, in Veselko Ro-
bert, imenovan 24. 5. 1999, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, oba iz Bresternice, Stara
ulica 3 – Jelovec.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74400 Oglaševanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.
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Rg-405423
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00246 z dne 12. 7. 1999 pod
št. vložka 1/10605/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrožne-
ga sodišča na Ptuju, spremembo sedeža,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1278002
Firma: DREST, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2312 Orehova vas, Vilenska

cesta 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: D-ING, podjetje za trgovino,

storitve in gradbeništvo, d.o.o., Maribor, Vo-
dole 9b, izstopil 21. 5. 1999; Stocker Jo-
sef, Grosslobming 8734, Avstrija, Blumen-
gasse 7, vstopil 20. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Šilec Jože, Maribor, Vogole 9b, in di-
rektor Stocker Josef, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 20. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 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;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-
govina 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 re-
stavracij, picerij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-

mičninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Dejavnost: pod K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju, pod vlož-
no št. 1/9603-00, s firmo DREST, trgovina
in storitve, d.o.o., Ptuj, Ob Dravi 4a.

Rg-405428
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00888 z dne 9. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIETAL, družba za storitve, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Titova
cesta 87, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/09973/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova s te-
mile podatki:

Matična št.: 5957346
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica,

Špindlerjva ulica 2e.

Rg-405430
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00706 z dne 9. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa AMBRAVITAL, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Ptujska 16,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/07155/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, družbe-
nikov, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5686024
Firma: ROŠKARIČ, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ROŠKARIČ, d.o.o.
Ustanovitelji: Roškarič Branko, Roškarič

Ivan in Čeh Ambruš Vladimir, izstopili 17. 5.
1999; Roškarič Milan, vstopil 28. 12. 1994,
vložil 327.200 SIT, Roškarič Darinka, vsto-
pila 17. 5. 1999, vložila 372.200 SIT, ter
Roškarič Danijela in Roškarič Marina, vstopi-
li 17. 5. 1999, vložili po 490.800 SIT, vsi iz
Jurovskega Dola, Spodnji Gasteraj 28, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Roškarič Branko, razrešen 17 .5. 1999;
direktor Roškarič Milan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Roškarič Darin-
ka, imenovana 17. 5. 1999.

Rg-405438
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00712 z dne 8. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIDRO, trgovsko, storitveno in
gostinsko podjetje, d.o.o., sedež: Rado-
vanova 9a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08847/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov, poslovnega deleža, naslo-
va družbenikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5827078
Osnovni kapital: 6,100.640 SIT
Ustanovitelji: Dvorškak Vilim, izstopil

25. 5. 1999; Dvoršak Miroslav, Maribor, Uli-
ca heroja Bračiča 15, vstopil 3. 7. 1993,
vložil 2,100.640 SIT, ter Dvoršak Aleksan-
dra in Dvoršak Boštjan, oba iz Maribora, Uli-
ca bratov Greifov 20, vstopila 25. 9. 1995,
vložila po 2,000.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-405441
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00873 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SANTRA, prevozne storitve,
d.o.o., sedež: Lackova cesta 269, 2341
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/06597/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5667453
Sedež: 2341 Pekre-Limbuš, Hrastje 6.

Rg-405447
Okrožno sodišče Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00572 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SALINEN, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino ter posredovanje,
d.o.o., sedež: Kočevarjeva ulica 7, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08747/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, naslova
družbenika, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5791391
Ustanovitelj: SALINEN AVSTRIJA

G.M.B.H., BAD ISCHL 4820, Avstrija, Wirer-
strasse 10, vstopil 15. 3. 1993, vložil
5,577.643 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Čop Dariu, ki je bil razrešen
15. 12. 1998.
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