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Sodni register

KOPER

Rg-401434
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01511 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ČUKGRAF, tiskarna in tr-
govina, d.o.o., Kolodvorska 5a, 6230 Po-
stojna, sedež: Kolodvorska 5a, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/03743/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5722063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čuk Franc, razrešen 22. 9. 1998;
direktor Reja Dušan, Ljubljana, Podutiška
177, imenovan 22. 9. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1998.

Rg-404567
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00691 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa I & R TRADE – trgovina in
storitve, d.o.o., Tomaj, sedež: Tomaj
46a, 6221 Dutovlje, pod vložno št.
1/03412/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5659370
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 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; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev

in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja 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 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 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 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; 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
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na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-404570
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/01066 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa JAVOR, Podjetje za uprav-
ljanje, trženje, finance in razvoj, d.o.o.,
Pivka, Poslovna enota za maloobmejni
promet Sežana, sedež: Partizanska 37a,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00255/01
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšano firmo, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo ustanovitelja in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5038634
Firma: JAVOR PIVKA, lesna industrija,

d.d., PODRUŽNICA ZA MALOOBMEJNI
PROMET SEŽANA

Skrajšana firma: JAVOR PIVKA, d.d.,
PODRUŽNICA ZA MALOOBMEJNI PRO-
MET SEŽANA

Ustanovitelj: JAVOR, Podjetje za uravlja-
nje, trženje, finance in razvoj, d.o.o., Pivka,
izstop 19. 2. 1993; JAVOR KONCERN,
d.o.o., Pivka, izstop 19. 4. 1995; JAVOR
PIVKA, lesna industrija, d.d., Pivka, Kolod-
vorska 9a, vstop 19. 4. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pro-
gar Edvard, razrešen 13. 12. 1995 kot po-
močnik glavnega direktorja za trženje; za-
stopnik Cergolj Peter, Materija, Slivje 9,
imenovan 13. 12. 1995, zastopa podružni-
co z omejitvami pri sklepanju pogodb o na-
kupu, prodaji in obremenitvi nepremičnin
ter poslov investicij do SIT protivrednosti
500.000 DEM; sklepanju pogodb in drugih
poslov do SIT pritivrednosti 1 mio DEM;
kapitalskih vlaganjih (naložbah) do SIT proti-
vrednosti 100.000 DEM, vse v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, za kar je potrebno
imeti sklep nadzornega sveta družbe.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1999:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba dejavnost:
samo menjalnice, zastavljalnice; pri dejav-
nosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-405083
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01548 z dne 4. 6. 1999 pri
subjektu vpisa SLOWEISS, Proizvodnja in
montaža verig, d.o.o., Sežana, sedež:
Partizanska 82, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/03104/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5616352
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska

109
Osnovni kapital: 57,032.809 SIT
Ustanovitelja: ACCIATERIE WEISSEN-

FELS S.P.A., Fusine in Val Romana, Tarvi-
sio, Via Verdi 34, vstop 30. 4. 1992, vložek
56,567.809 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vejnovič Vlado, Koper, Kvedrova 12,
vstop 30. 4. 1992, vložek 465.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1999:
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje
žice; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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 vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, 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, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo 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
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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; 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, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkronimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina 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.

Rg-405086
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00508 z dne 14. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MEGATEX, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica,
sedež: Gaberje 26, 6250 Ilirska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/03622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovi-
teljev, uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika in uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5708834
Firma: BERISHA & CO., gradbeništvo,

proizvodnja, gostinstvo, trgovina, cestni
prevozi in s tem povezane storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: BERISHA & CO., d.o.o.
Sedež: 6255 Prem, Prem 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Čeligoj Marjan, izstop

22. 2. 1999; Berisha Sefer, Podujevo, Ma-
jance, vstop 23. 2. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Berisha Sami in Berisha Suad, oba Po-
dujevo, Majance, vstopila 23. 2. 1999, vlo-
žila po 525.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čeligoj Marjan, razrešen 23. 2.
1999; direktor Berisha Sefer, imenovan
23. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja 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; 2030
Stavbno mizarstvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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; 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; 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; 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; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
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barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-405094
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00965 z dne 18. 6. 1999 pri
subjektu vpisa WALD, elektronika in elek-
trotehnika, d.o.o., Sežana, Partizanska
cesta 79, Sežana, sedež: Partizanska ce-
sta 79, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/05022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dopol-
nitev dejavnosti in izbris prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5915147
Firma: WALD, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Sežana
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 82
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Pirjevec Melita, razrešena 11. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina 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,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-405101
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00768 z dne 24. 6. 1999 pri
subjektu vpisa BENTURA – Trgovina in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Manšan
13, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5904927
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska ce-

sta 7.

Rg-405104
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00592 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa COIN, trgovina, turizem in
storitve, d.o.o., Pivka, sedež: Prečna 1,
6257 Pivka, pod vložno št. 1/03850/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, vložka družbenika,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5740509
Ustanovitelj: Smrdelj Franc, izstop 11. 2.

1999; Penko Bojan, Pivka, Tovarniška 3,
vstop 11. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1999:
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74400
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Akt o ustanovitvi družbe z dne 11. 2.
1999.

Rg-405108
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00959 z dne 30. 6. 1999 pri
subjektu vpisa NIZOS, računovodstvo in
finance, d.o.o., sedež: Za gradom 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00839/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 5319692
Firma: GLEM.SI, Poslovno svetovanje

in informatika, d.o.o.
Skrajšana firma: GLEM.SI, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Šavle Irena, Ankaran, Re-

gentova 6, vstop 20. 11. 1996, vložek
1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Grgič Nives, Koper, Za gradom 14, vs-
top 20. 11. 1996, vložek 1,750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405112
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00909 z dne 30. 6. 1999 pri
subjektu vpisa AUTOMATIC LINE, Teh-
nološke, organizacijske, ekonomske
storitve in inženiring, d.o.o., Portorož,
sedež: Vilfanova 30, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01173/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenika ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5537452
Firma: AUTOMATIC LINE, tehnološke,

organizacijske, ekonomske storitve in
inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: AUTOMATIC LINE,
d.o.o.

Sedež: 6000 Koper, Šušteti 11, Sveti
Anton



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 31. 1. 2000 / Stran 509

Ustanovitelj: Keber Zlatko, izstop 4. 5.
1999;  Kopke  Klaus  Hinrich,  Bremen,
Gothaerstrasse 45, vstop 4. 5. 1999, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keber Zlatko, razrešen 4. 5. 1999;
direktor Kopke Klaus Hinrich, imenovan
4. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

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

Pri vpisu priimka družbenika in zastopni-
ka (Kopke) je bila tuja črka z dodatno ozna-
ko vpisana tako, da je bila dodatna oznaka
izpuščena.

Rg-405268
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00794 z dne 2. 7. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JELŠANE,
sedež: Jelšane št. 82, 6254 Jelšane, pod
vložno št. 1/00251/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
zavodih in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083010
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1999:

55510 Dejavnost menz; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Odlok občine Ilirska Bistrica o ustanovi-
tvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov št.
012-6/97-240 z dne 26. 4. 1997

Rg-405270
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01172 z dne 6. 7. 1999 pri
subjektu vpisa INFORMINWEST, družba
za avdiovizualne komunikacije, d.o.o.,
sedež: Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
dopolnitev dejavnosti po sklepu Srg 355/97
z dne 3. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5696151
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1999:

6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

Rg-405272
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00863 z dne 6. 7. 1999 pri
subjektu vpisa SAWAL, Export-import, sto-
ritve in posredovanja, d.o.o., Postojna,
sedež: Tržaška 36, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/02985/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo

zastopnikov in uskladitev akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5615763
Firma: SAWAL, trgovina, zastopstva,

storitve in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAWAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 11,478.000 SIT
Ustanovitelj: Šajn Valter, Postojna,

Hrašče 105, vstop 12. 3. 1992, vložek
11,478.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pisani Marco, izstop 21. 4. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Pisani Marco, razrešen 21. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;

5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 6713, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 7412, druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-405280
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01223 z dne 14. 7. 1999 pri
subjektu vpisa GG, trgovina, posredova-
nje in zastopanje, d.o.o., Dekani 102,
sedeže. Dekani 102, 6271 Dekani, pod
vložno št. 1/04352/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov in vložkov,
spremembo in uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnikov ter čistopis družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5811546
Firma: NOVA STEKLARNA, d.o.o., pro-

izvodnja izdelkov iz stekla
Skrajšana firma: NOVA STEKLARNA,

d.o.o.
Sedež: 6240 Kozina, Reška cesta 47,

Hrpelje
Ustanovitelja: Pečarič Alen, izstop 24. 6.

1999; Prosen Robert, izstop 24. 6. 1999;
Šturman Vlado, izstop 24. 6. 1999; Magli-
ca Andrej, Kozina, Klanec pri Kozini 19c,
vstop 24. 6. 1999, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kajtazović
Esad, Črni Kal, Dol pri Hrastovljah 5, vstop
24. 6. 1999, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosen Robert, razrešen 24. 6.
1999; Šturman Vlado, razrešen 24. 6.
1999 kot pomočnik direktorja; direktor
Kranjc Darko, Materija, Gradiščica 6, ime-
novan 24. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Kajtazović Esad, imeno-
van 24. 6. 1999; prokurist Maglica Anton,
Kozina, Klanec pri Kozini 19c, imenovan
24. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost

agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Oglaševanje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Čistopis družbene pogodbe z dne 8. 7.
1999.

Rg-405281
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00807 z dne 14. 7. 1999 pod
št. vložka 1/05673/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1403818
Firma: OTORINOLARINGOLOGIJA BI-

JELIĆ, Zdravstvene storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: OTORINOLARIN-

GOLOGIJA BIJELIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 43, Lu-

cija
Ustanovitelji: Bijelić Slavko in Bijelić Alek-

sandar, oba Piran, Rozmanova 24b, vstopi-
la 30. 3. 1999, odgovornsot: odgovarjata s
svojim premoženjem; Bijelić Lana, Umag,
Savudrijska ulica b.št., vstop 30. 3. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bijelić Marija, Umag, Zambratija b.št.,
vstop 30. 3. 1999, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Bijelić Slavko, imenovan 30. 3.
1999, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Bijelić Aleksandar, ime-
novan 30. 3. 12999, kot poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnica Bijelić
Lana, imenovana 30. 3. 1999, kot poslo-
vodkinja zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Bijelić Marija, imenovana 30. 3.
1999, kot poslovodkinja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 8511 Bonišnična zdravstve-
na dejavnost; 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična izvenbol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.

Rg-405292
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00793 z dne 19. 4. 1999 pod
št. vložka 1/05620/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411403
Firma: ZAVAROVALEC PLUS, podjetje

za zastopanje in posredovanje zavaro-
vanj, d.o.o.

Skrajšana firma: ZAVAROVALEC PLUS,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-
ca 8

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Klabjan Ivan, Ankaran,

Bevkova 35, vstop 2. 4. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Prašnikar Ivo, Dekani, Dekani 89a, vstop
2. 4. 1999, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klabjan Ivan, imenovan 2. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Pra-
šnikar Ivo, imenovan 2. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 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; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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, 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
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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; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 50220 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150 De-
javnost holdingov; 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; 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.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90005 Druge dejav-
nosti javne higiene; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92521 Dejav-
nost muzejev; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 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; 93030 Pogrebna dejav-
nost; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-405293
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02000 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa STADIJ, podjetje za pro-
jektiranje in izvedbo procesne opreme,
d.o.o., Mala Brda, sedež: Mala Brda 5,
6225 Hruševje, pod vložno št.
1/03706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, oseb,
pooblaščenih za zastopanje in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5708257
Ustanovitelja: Steger Adolf, Hruševje,

Mala Brda 5, vstop 8. 10. 1992, vložek
1,731.106 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Stegel Matej, Hruševje, Mala Brda 5,
vstop 11. 12. 1998, vložek 1,154.070 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stegel Adolf, razrešen 11. 12. 1998
in imenovan za prokurista, direktor Stegel
Matej, imenovan 11. 12. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1998.

Rg-405294
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00083 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa JAVOR INJA, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Pivka, se-
dež: Kolodvorska 9a, 6257 Pivka, pod
vložno št. 1/03455/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5664942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dobravec Franc, razrešen 31. 12.
1998; direktor Tiselj Mitja, Postojna, Ul.
Franca Smrduja 4, imenovan 14. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405296
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02104 z dne 22. 4. 1999 pod
št. vložka 1/05623/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1365193
Firma: KREMAR YACHT ENGINEER-

ING, prodaja in oddajanje plovil, d.o.o.
Skrajšana firma: KREMAR YACHT EN-

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 127, Lu-

cija
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Katja, Portorož,

Ulica XXX. divizije 12, Lucija, vstop 22. 12.
1998, vložek 1,260.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Furlan Robert, Porto-
rož, Vilfanova 29, vstop 22. 12. 1998, vlo-
žek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Furlan Robert, imenovan 22. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Horvat Katja, imenovana 22. 12.
1998; prokurist Žbogar Ivo, Piran, Grajska
ulica 18, imenovan 22. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1999:
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 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; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 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 video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 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.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

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

Rg-405298
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00791 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa KLIF, stanovanjske stori-
tve in storitve s poslovnimi prostori, ure-
janjem okolja in prostora, d.o.o., Anka-
ran, Bevkova 50, sedež: Bevkova 50,
6280 Ankaran, pod vložno št.
1/02178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5503469
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1999:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribiš-
tvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1552 Proizvodnja sladoleda; 2030
Stavbno mizarstvo; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2852 Splošna mehanična dela; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 40300 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
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ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje 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; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 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,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 55239 Druge nastanitve za krajši

čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
6023 Drug kopenski potniški promet; 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; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 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; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93030 Potrebna dejavnost.

Rg-405300
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00732 z dne 4. 5. 1999 pod št.
vložka 1/05626/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1404016
Firma: SAN LORENZO MARKETING,

d.o.o., Podjetje za marketing, stike z jav-
nostjo, gostinstvo in poslovne storitve

Skrajšana firma: SAN LORENZO MAR-
KETING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6320 Portorož, Obala 114
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: CASINO PORTOROŽ, d.d.,

prirejanje posebnih iger na srečo, Portorož,
Obala 114, vstop 3. 3. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žnidaršič Matjaž, Portorož, Ulica
Istrskega odreda 19, imenovan 3. 3. 1999,
kot vršilec dolžnosti direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 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; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-405304
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01150 z dne 7. 5. 1999 pri
subjektu vpisa KARS, Projektiranje-inže-
niring, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
28, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5090741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dekleva Marko Marjan, razrešen
23. 3. 1998 kot vršilec dolžnosti direktor-
ja; direktorica Merkuža Marta, Komen,
Volčji grad 13a, imenovana 23. 3. 1998,
kot poslovodkinja mora pridobiti predhod-
no soglasje nadzornega sveta za sklenitev
naslednjih pogodb ali za naslednja pravna
dejanja: nakup ali prodajo delnic ali dele-
žev podjetij in ustanavljanje podjetij; pode-
ljevanje prokure; nakup, prodaja ali dru-
gačno razpolaganje z lastnimi deleži; odo-
bravanje in najemanje posojil izven meje
določene s poslovnim načrtom; pogodbe
za katere je tako določeno s poslovnim
načrtom družbe; sklepanje večjih pogod-
benih obveznosti.

Rg-405307
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00003 z dne 11. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PPR, nepremičnine, d.o.o.,



Stran 514 / Št. 8 / 31. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razdrto, sedež: Razdrto b.št., 6225 Hru-
ševje, pod vložno št. 1/02981/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme, družbenikov in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5625289
Firma: P.P.R., nepremičnine, d.o.o.,

Postojna
Skrajšana firma: P.P.R., d.o.o., Po-

stojna
Sedež: 6225 Postojna, Tržaška 36
Ustanovitelji: Požar Igor, Prestranek, Ma-

tenja vas 80, vstop 10. 3. 1992, vložek
392.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Požar Štefanija, Prestranek, Matenja vas 80,
vstop 11. 12. 1998, vložek 377.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Požar Eva, Pre-
stranek, Matenja vas 80, vstop 11. 12.
1998, vložek 181.080 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Požar Jure, Prestranek, Ma-
tenja vas 80, vstop 11. 12. 1998, vložek
181.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Požar Martin, Prestranek, Matenja vas 80,
vstop 11. 12. 1998, vložek 377.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1998.

Rg-405312
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01435 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TRAMPER – notranja in zu-
nanja trgovina, svetovanje, marketing,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Ilirska Bi-
strica, sedež: Dolnji Zemono 89b, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/04775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop novih družbenikov in odstop
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5842352
Ustanovitelji: Lavrenčič Julijan, Ilirska Bi-

strica, Dolnji Zemono 89b, vstop 25. 3.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rode Metka, Ljubljana, Maja-
ronova 24, vstop 13. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rode Peter, Ljubljana, Erbežnikova ulica
11, vstop 18. 8. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lavrenčič
Ivan, Ilirska Bistrica, Dolnji Zemon 10, vs-
top 18. 8. 1998, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-405314
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00317 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GIMNAZIJA PIRAN, Bol-
niška 11, Piran, sedež: Bolniška 11,
6330 Piran, pod vložno št. 1/04233/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5774055
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štu-

lar Vojka, razrešena 28. 12. 1998 kot rav-
nateljica; zastopnik Antonič Borut, Sečov-
lje, Parecag 8, imenovan 28. 12. 1998,
kot v.d. ravnatelja zastopa gimnazijo brez
omejitev.

Rg-405318
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00893 z dne 14. 5. 1999 pri
subjektu vpisa WILB TOUR, turistično pod-
jetje, d.o.o., Ankaran, sedež: Jadranska

86a, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/05056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5919525
Firma: WILB TOUR, turistično podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: WILB TOUR, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Sermin št. 21.

Rg-405325
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00824 z dne 24. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PRIMGROS, trgovina in
marketing, d.o.o., sedež: Ferrarska b.št.,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5862388
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 8.

Rg-405329
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00745 z dne 26. 5. 1999 pod
št. vložka 1/05644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411217
Firma: PORFID, gradbeništvo, elek-

troinstalacije, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PORFID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ul. 15. maja 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šavron Peter, Koper, Kam-

poel 23, vstop 19. 3. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šavron Peter, imenovan 19. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ša-
vron Danilo, Koper, Kampel 23, imenovan
19. 3. 1999, kot namestnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1999:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 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; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-

mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-405333
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00609 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa INSTALACIJA, skladišče-
nje in pretovarjanje naftnih derivatov,
d.o.o., Koper, sedež: Sermin 10a, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02200/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5498007
Člani nadzornega sveta: Glavina Rinal-

do, predsednik, Boc Marjan, namestnik
predsednika in Požrl Peter, izstopili 27. 1.
1999 ter Požrl Peter, predsednik, Medič
Žiga, namestnik predsednika in Glavina Ri-
naldo, vstopili 27. 1. 1999.

Rg-405334
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00795 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMU-
NALA Izola, d.o.o., Azienda pubblica
KOMUNALA, Isola, S.r.l., sedež: Verdije-
va ulica št. 1, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5156858
Člani nadzornega sveta: Pečan Breda,

predsednica, Adler Davorin in Vičič Pavel,
vstopili 25. 1. 1999.

Rg-405335
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00859 z dne 9. 6. 1999 pod št.
vložka 1/05647/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411802
Firma: KOMBA, prodaja kombajnov,

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

govornostjo
Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-

ca 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Stancich Sergio, Devin –

Nabrežina, Italija, Trnovca 15a, vstop 22. 4.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stancich Sergio, imenovan 22. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
0121 Reja govedi; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15710 Proizvodnja krmil;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
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lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2852 Splošna mehanična dela;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska 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; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;

5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi, gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-405336
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00758 z dne 11. 6. 1999 pri
subjektu vpisa B.B. TRADE, podjetje za
trgovino, proizvodnjo, predelavo in sto-
ritve, d.o.o., Sežana, sedež: Križ 229,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/03009/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev
ter spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5610753
Ustanovitelj: Benčič Barbara, izstop 1. 2.

1999; Batič Boštjan, Ajdovščina, Lokavec
64, vstop 12. 9. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benčič Barbara, razrešena 1. 2.
1999; prokurist Batič Boštjan, razrešen
1. 2. 1999 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405337
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00882 z dne 11. 6. 1999 pod
št. vložka 1/05648/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411969
Firma: TECNO CASA – prodaja nepre-

mičnin, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TECNO CASA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: Pegan Jožko, Ilirska Bistri-

ca, Šercerjeva cesta 14, vstop 29. 3. 1999,
vložek 20,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Rossi Danila Patrizia, Pizzighetto-

ne, Italija, Via Martiri della Liberta 12, ime-
novana 29. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Pegan Jožko, imenovan
29. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1999:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
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materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, pocerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 71402 Dejav-
nost videotek; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-

ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74400 Oglaševanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

Rg-405345
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00709 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KIMODUS, d.o.o., zunanje-
trgovinski promet, Sežana, sedež: Parti-
zanska c. št. 37a, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00978/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5337267
Ustanovitelj: Krt Mojca, izstop 1. 3.

1999; Krt Karlo, Sežana, Ulica talcev 22a,
vstop 1. 3. 1999, vložek 1,508.915 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektorica Krt Mojca, razrešena 1. 3. 1999;
direktor Krt Karlo, imenovan 1. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 6. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1999:
74400 Oglaševanje.

Rg-405347
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01937 z dne 16. 6. 1999 pri
subjektu vpisa TEHNICOM, prodaja, sve-
tovanje in montaža notranjih instalacij
in naprav, d.o.o., Dane pri Sežani, se-
dež: Dane pri Sežani 60, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/04265/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo deležev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matičnašt.: 5778913
Osnovni kapital: 3,188.701 SIT
Ustanoviteljici: Janjič Saša, Sežana, Par-

tizanska 41, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,913.221 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Perhavec Andreja, Sežana, Ležeška ce-
sta 2, vstop 9. 2. 1994, vložek 1,275.480
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1999:
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-405350
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00924 z dne 18. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KVIST, svetovanje in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Župančičeva 5, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/04727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, naslova druž-
benikov in pooblaščenca ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851475
Firma: KVIST, zdravstvo in storitve,

d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: KVIST, d.o.o., Ilirska

Bistrica
Ustanovitelja: Mileski Krste, Ilirska Bi-

strica, Župančičeva 5, vstop 23. 1. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mileska Sandra, Reka, Hrvaška,
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Kapitanova 16, vstop 23. 1. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mileski Krste, imenovan 23. 1. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1999:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa.

Rg-405351
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00763 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa JOMA, trgovina, d.o.o., Pi-
ran, Alme Vivoda 9, sedež: Alme Vivoda
9, 6330 Piran, pod vložno št. 1/01781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov in poslovnih de-
ležev, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, uskladitev dejavnosti, izbris zastopnika
in uskladitev akta z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5468485
Firma: JOMA, proizvodnja in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: JOMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Ferjančič Marko, izstop

19. 3. 1999; Domnik Rok, izstop 19. 3.
1999; Palakovič Joe, Piran, Alme Vivode 9,
vstop 5. 6. 1990, vložek 2,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ferjančič Marko, razrešen 19. 3.
1999 kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1999:
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-

skih osnovnih kemikalij; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev 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; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
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vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93040 Druge dejav-
nost za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-405352
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00808 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa OBAD OBALA, družba za
varovanje, d.o.o., sedež: Sergeja Maše-
re 7, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03328/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov in deležev ter razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5646553
Firma: ISTRA G7, družba za varova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: ISTRA G7, d.o.o.
Ustanovitelji: OBAD, varovanje premo-

ženja, d.o.o., izstop 15. 12. 1998; Dakić
Bojan, Koper, Sergeja Mašere 7, vstop
10. 6. 1997, vložek 765.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jerman Edi, Šmar-
je, Pomjan 49, vstop 15. 12. 1998, vlo-
žek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GF, družba za varovanje, d.o.o., Tr-
zin, Trzin, Špruha 33, vstop 13. 1. 1999,
vložek 660.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1999:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, 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; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s 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 ele-
ktričnih 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;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6220 Izredni
zračni 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; 6420 Telekomunikacije; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
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nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil 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; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Po-
grebna dejavnost; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12, je
izvzeta revizijska dejavnost, in pri dejavnosti
pod šifro 92.712, družba opravlja samo de-
javnost igralnih avtomatov zunaj igralnic.

Rg-405356
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00203 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO SEŽANA, sedež: Ul. 1. maja št. 1,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5221722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šonc Silvana, razrešena 31. 12.

1998; zastopnica Škrlj Mirjam, razrešena
9. 2. 1999 kot v.d. direktorice; direktor Ro-
tar Mihael, Portorož, Podvozna cesta št. 3,
Lucija, imenovan 10. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1999:
85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvi-
jo; 85321 Dejavnost centrov za socialno
delo; 85322 Dejavnost invalidskih organi-
zacij; 85323 Dejavnost dobrodelnih orga-
nizacij; 85324 Dejavnost varstveno de-
lovnih centrov; 85325 Dejavnost invalid-
skih podjetij; 85329 Druge socialne dejav-
nosti.

Rg-405358
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00740 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MODVIA, projektiranje, in-
ženiring in svetovanje, d.o.o., sedež: Roz-
manova 24, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5934583
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 23
Osnovni kapital: 3,324.000 SIT
Ustanovitelji: Garzarolli Marjetica, Porto-

rož, Cvetna pot 13, vstop 22. 2. 1996, vlo-
žek 1,108.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kodek Matjaž, Kranj, Trg Prešernove
brigade 2, vstop 22. 2. 1996; vložek
1,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Velkovrh Tomaž, Ljubljana, Hubadova
16, vstop 22. 2. 1996, vložek 1,108.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405361
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00872 z dne 23. 6. 1999 pod
št. vložka 1/05656/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411926
Firma: GIS MOBEL, Trgovina in inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: GIS MOBEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Stegovec Edwin, Izola,

Sončna pot 13, vstop 29. 3. 1999, vložek
1,470.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Grmek Robert, Izola, Ulica ob stari bolni-
ci 7, vstop 29. 3. 1999, vložek 630.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Grmek Robert, imenovan 29. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Stegovec Edwin, imenovan 29. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3162 Proizvod-

nja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 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.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
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; 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; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-



Stran 520 / Št. 8 / 31. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92621 Dejavnost marin.

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

Rg-405364
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00314 z dne 24. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LB LEASING KOPER, druž-
ba za finančne in druge storitve ter trgo-
vino, d.o.o., sedež: Ferrarska 10, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05232/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5970440
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Salobir Dalibor, razrešen 30. 6.
1998; direktor Peca Aleksander, Koper, Vo-

dopivčeva 16, imenovan 30. 6. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-405371
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00817 z dne 7. 7. 1999 pri
subjektu vpisa KARS, Projektiranje-inže-
niring, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
28, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5090741
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA, d.d., Ljubljana, izstop 17. 9.
1998, Abram Lidija, Sežana, Cesta na Le-
nivec 14, vstop 28. 9. 1994, vložek
920.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blaževič Ivo, Sežana, Vojkova 8, vstop
28. 9. 1994, vložek 1,308.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Čebulec Jožko,
Sežana, Pod Sedovnikom 23, vstop 28. 9.
1994, vložek 812.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dekleva Marko Marjan, Se-
žana, Plešivica 15, vstop 28. 9. 1994, vlo-
žek 1,541.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dekleva Vladimira, Sežana, Pleši-
vica 15, vstop 28. 9. 1994, vložek
1,032.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dolenc Bojan, izstop 2. 6. 1998; Dao-
lio Oskar, izstop 2. 6. 1998; Filipčič Ro-
bert, Sežana, Ivana Rozmana 7, vstop
28. 9. 1994, vložek 856.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Volk Leonida, Vrem-
ski Britof, Vremski Britof 15, vstop 28. 9.
1994, vložek 732.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Grmek Ines, Sežana, Dane
33a, vstop 28. 9. 1994, vložek 766.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gustinčič
Boris, Sežana, I. tankovske brigade 3, vs-
top 28. 9. 1994, vložek 1,007.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marušič Anita
Valeri, Sežana, Partizanska 68, vstop
28. 9. 1994, vložek 912.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Muratovič Ljubica,
Divača, Bogomirja Magajna 3, vstop 28. 9.
1994, vložek 834.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Orel Marjan, Dutovlje, To-
maj 112, vstop 28. 9. 1994, vložek
1,406.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rebec Jana, Sežana, Štorje 1, vstop
28. 9. 1994, vložek 692.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Svetina Mercina
Magda, Sežana, Kidričeva 3, vstop 28. 9.
1994, vložek 1,240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Švagelj Peter, Komen,
Komen 112, vstop 28. 9. 1994, vložek
918.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ukmar Sergej, Sežana, Pod Sedovnikom
1, vstop 28. 9. 1994, vložek 1,692.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Valič Ne-
venka, Sežana, Cesta na Lenivec 20, vs-
top 28. 9. 1994, vložek 1,410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vatovec Egon,
Sežana, Stjenkova 14, vstop 28. 9. 1994,
vložek 1,329.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gojak Jože, Sežana, Nika Štur-
ma 10, vstop 28. 9. 1994, vložek
881.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ražem Benjamin, Sežana, Brestovica pri
Povirju 12a, vstop 28. 9. 1994, vložek
618.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jež Danilo, Sežana, Pod Taborom 1, vstop
28. 9. 1994, vložek 1,215.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bobek Vojko, Ko-

vač Drago, Čebulec Lidija, Podgornik Mar-
jan, Žerjal Rado, izstopili 2. 6. 1998.

Rg-405373
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01530 z dne 8. 7. 1999 pri
subjektu vpisa FC – ELEKTRO, industrij-
ska elektrotehnika, d.o.o., sedež: Deka-
ni 220, 6271 Dekani, pod vložno št.
1/04689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, družbeni-
kov in deležev ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5832209
Ustanovitelji: FC – GROUP, d.o.o., An-

karan, Vlahovičeva 11, vstop 1. 1. 1994,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Škrlj Aleš, Koper, Cesta XIII št. 9,
Prade, vstop 1. 1. 1994, vložek 34.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocjančič
Denis, Ankaran, Cehova 8, vstop 1. 1.
1994, vložek 34.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Korlevič Stelio, Koper, Partizan-
ska 23, vstop 11. 3. 1999, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerman
Marjan, Ankaran, Vlahovičeva 11, vstop
11. 3. 1999, vložek 46.050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ugrin Franko, Ko-
per, Cesta na Markovec 31, vstop 11. 3.
1999, vložek 49.350 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Toškan Zdravko, razrešen 31. 8.
1998; direktor Korlevič Stelio, imenovan
31. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industri-
jo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnje električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
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elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 4531 Električne inštalacije; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme 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.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških

in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stro-
je; 2872 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže.

Rg-405377
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01072 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ADVANCED MULTIMEDIA,
računalniške, audio video storitve in tr-
govina,d.o.o., Koper, sedež: Cesta na
Markovec 57, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05106/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
lja, zastopnikov in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5894034
Sedež: 6000 Koper, Cesta na Marko-

vec 63
Ustanovitelj: Baškovič Mellors, izstop

22. 5. 1998; Vodušek Andrej, Koper, Ce-
sta na Markovec 63, vstop 7. 2. 1995, vlo-
žek 2,289.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baškovič Mellors, razrešen 22. 5.
1998; direktor Vodušek Andrej, imenovan
22. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-
no besedilo) z dne 8. 6. 1999.

Rg-405380
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01071 z dne 13. 7. 1999 pod
št. vložka 1/05670/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1429426
Firma: INFO CONSULTING, družba za

informacijsko, poslovno in okolje
varstveno svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: INFO CONSULTING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6230 Postojna, Ljubljanska 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Buda Mitja, Postojna, Reš-

ka 9, vstop 17. 6. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Buda Mitja, imenovan 17. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-405719
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01251 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MATIČNA KNJIŽNICA IZO-
LA, p.o., BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA,
p.r., sedež: Oktobrske revolucije št. 1,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00409/00
vpisalo v sodni register tega sodišča odlok
o ustanovitvi zavoda, spremembo firme, se-
deža, odgovornosti, ustanovitelja, dejavno-
sti, tipa zastopnika in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5051878
Firma: MATIČNA KNJIŽNICA IZOLA –

BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA
Sedež: 6310 Izola, Ul. oktobrske re-

volucije št. 1
Ustanovitelj: Občina Izola, izstop 30. 7.

1998; Občina Izola, Izola, Sončno nabrežje
8, vstop 30. 7. 1998, vložek 8,765.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hrs Marina, Koper, Manžan 33,
razrešena 30. 7. 1998, kot ravnateljica za-
voda in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa knjižnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92511 Dejavnost knjižnic.

Vpis odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Matična knjižnica Izola ter odloka o spre-
membi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Matična knjižnica Izola, števil-
ka 316-1/97 z dne 22. 9. 1997 in 29. 6.
1998.

Sprememba statuta z dne 30. 7. 1998.
Sedež v italijanskem jeziku se glasi: Via

Rivoluzione d ottobre n 1, Isola.

Rg-405720
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00061 z dne 8. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIACOMMERCE, finan-
ciranje, ustanavljanje in upravljanje pod-
jetij, d.d., Koper, sedež: JLA 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti, za-
stopnikov, članov nadzornega sveta in sta-
tuta s temile podatki:
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Matična št.: 5003873
Firma: ADRIACOMMERCE, financira-

nje, ustanavljanje in upravljanje podje-
tij, d.d.

Skrajšana firma: ADRIACOMMERCE,
d.d.

Sedež: 6000 Koper, Pristaniška uli-
ca 8

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik začasne uprave Živec Dimitrij,
Portorož, Sončna pot 41, razrešen 15. 12.
1998 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sernec Jože,
predsednik, Mahnič Peter, namestnik
predsednika, Slabe Alenka, članica, Kar-
lovčec Smiljan, član in Ražman Artur, član,
vsi izstopili 15. 12. 1998 ter Lahajner To-
maž, Mahnič Peter, Geratič Matjaž, Časar
Robert in Babič Aldo, vstopili 15. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na de-
belo 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
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,

deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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 obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-

no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 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; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Pre-
kladanje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 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; 7411 Pravno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
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nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85311 Dejavnost domov za starejše;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti pod
šifro 74.11 – pravno svetovanje, opravlja
družba samo dejavnost sodnih cenilcev, iz-
vedencev.

Sprememba statuta (v čistopisu) z dne
4. 1. 1999.

Rg-405721
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00790 z dne 8. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PLAMA-PUR, proizvodnja
in predelava plastičnih mas, d.d., Pod-
grad, sedež: Podgrad 17, 6244 Pod-
grad, pod vložno št. 1/02241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
dopolnitev statuta ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5042348
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:

01300 Mešano kmetijstvo; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev.

Sprememba statuta z dne 10. 11. 1998.

Rg-405722
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00862 z dne 1. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ALUMINIJ OPREMA, Pod-
jetje kovinskih in drugih konstrukcij,
d.d., sedež: Komen 129a, 6223 Komen,
pod vložno št. 1/00792/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris začasne uprave
in nadzornega sveta, upravo, nadzorni svet,
predsednika in namestnika nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5041597
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gr-

mek Damjan, Štanjel, Štanjel 115, razrešen
23. 4. 1999 kot direktor začasne uprave
ter imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jazbec Dušan,
Adamič Anica in Furlan Zmago, izstopili
23. 4. 1999 ter Jazbec Dušan, predsed-
nik, Adamič Anica, namestnica predsednika
in Černetič Simon, vstopili 23. 4. 1999.

Rg-405723
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00926 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa IZOTERM-PLAMA, d.d., pro-
izvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad,
sedež: Podgrad b.št., 6244 Podgrad, pod
vložno št. 1/02243/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5111099
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Prodan Tomaž, razrešen 11. 5.
1999; direktor Justin Tomaž, Ljubljana, Kri-

vec 8, imenovan 11. 5. 1999, kot uprava –
direktor družbe, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-405726
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00982 z dne 8. 7. 1999 pri
subjektu vpisa MITOL, tovarna lepil, d.d.,
Sežana, sedež: Partizanska cesta 78,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00591/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika 5. skupščine, spremembo
statuta, dejavnosti in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5033551
Člani nadzornega sveta: Čuk Jožko,

predsednik, Rojc Branko, Sanabor Slavo-
ljub in Šonc Ida, izstopili 31. 5. 1999; Mah-
nič Boris in Petelin Stanislava, namestnica
predsednika, izstop 13. 4. 1999; Čuk Jož-
ko, Rojc Branko, Sanobor Slavoljub in Šonc
Ida, vstopili 31. 5. 1999 ter Moderc Darko
in Žvab Katja, vstopila 29. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 8. 7. 1999:
241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 243
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 244 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin in prepara-
tov; 246 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov; 372 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5551 Storitve menz; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 731 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehno-
logije; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1999:
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 55510 Dejavnost menz; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Sprememba statuta z dne 28. 5. 1999.

Rg-405734
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00442 z dne 13. 7. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANTONA
GLOBOČNIKA, Cesta na Kremenco 2,
Postojna, p.o., sedež: Cesta na Kremen-
co 2, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/02138/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnikov in njihovih poobla-
stil s temile podatki:

Matična št.: 5496829
Firma: OSNOVNA ŠOLA ANTONA

GLOBOČNIKA POSTOJNA

Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA AN-
TONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Postojna,

izstop 31. 12. 1994; Občina Postojna, Po-
stojna, Ljubljanska 4, vstop 1. 1. 1995, od-
govornost: odgovarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Račečič Oto, razrešen 31. 7. 1991
kot vršilec dolžnosti ravnatelja; zastopnica
Mulec Zmaga, razrešena 1.7. 1991 kot vr-
šilka dolžnosti pomočnika ravnatelja; ravna-
teljica Mulec Viktorija, Postojna, Loga 26,
imenovana 1. 10. 1992, zastopa šolo brez
omejitev; zastopnica Ileršič-Kovščca Sabi-
na, Planina, Planina 62, imenovana 28. 6.
1993 kot pomočnica ravnateljice, ki zasto-
pa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1999:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje.

Rg-405736
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01763 z dne 7. 7. 1999 pri
subjektu vpisa CENTER ZA GLASBENO
VZGOJO KOPER, p.o., CENTRO PER
L’EDUCAZIONE MUSICALE CAPODIS-
TRIA, sedež: Gallusova 2, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom,
spremembo imena, ustanovitelje in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083184
Firma: JAVNI ZAVOD CENTER ZA

GLASBENO VZGOJO, ENTE PUBBLICO
CENTRO PER L’EDUCAZIONE MUSI-
CALE

Ustanovitelji: Mestna občina Koper, Ko-
per, Verdijeva 10, vstop 5. 11. 1998, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Občina Piran, Piran, Tartinijev trg 2, vstop
11. 3. 1999, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Občina Izola, Izola, Sonč-
no nabrežje 8, vstop 21. 12. 1998, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-405738
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01232 z dne 14. 7. 1999 pod
št. vložka 1/00693/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5097266006
Firma: BELVEDERE, hotelsko in turi-

stično podjetje, d.d., Podružnica
TOP-tours Jagodje – Dobrava

Skrajšana firma: BELVEDERE, d.d., Po-
družnica TOP-tours
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Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Dobrava 1a, Ja-

godje-Dobrava
Ustanovitelj: BELVEDERE, hotelsko in

turistično podjetje, d.d., Izola, Veliki trg 11,
vstop 12. 7. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Može Boris, Piran, Marušičeva 16,
imenovan 12. 7. 1999, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
71401 Izposojanje športne opreme; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

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

Rg-405934
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00975 z dne 16. 8. 1999 pri
subjektu vpisa COLLEGE – jezikovna de-
lavnica, d.o.o., Portorož, sedež: Božidar-
ja Jakca 8, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/02070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo naslova družbenice ozi-
roma zastopnice ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5521068
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Grošelj Anita, Portorož,

Ul. Božidarja Jakca 8, Lucija, vstop 10. 1.
1991, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grošelj Anita, imenovana 10. 1.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 8. 1999:
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-405935
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00887 z dne 16. 8. 1999 pri
subjektu vpisa BELCO-IMPEX, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, turizem, projektiranje
in inženiring, Portorož, sedež: Lepa ce-
sta 24, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01506/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5417112
Dejavnost, vpisana dne 16. 8. 1999:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 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
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 6713, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic, pri dejavnosti pod šifro 7412, druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-405936
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00482 z dne 16. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ORO, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, inženiring, marketing, za-
stopanje in posredovanje, Postojna, Stu-
deno 75, d.o.o., sedež: Studeno 75,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/01797/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenika, zastopnika in novo besedilo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5494281
Firma: ORO, podjetje za proizvodnjo,

d.o.o.
Skrajšana firma: ORO, d.o.o.
Ustanovitelj: Japelj Stanislav, izstop

17. 2. 1999; Černigoj Franc, Logatec, Gre-
gorčičeva ulica 9, vstop 17. 2. 1999, vlo-
žek 856.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Japelj Stanislav, razrešen 17. 2.
1999; direktor Černigoj Franc, imenovan
17. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Družbena pogodba z dne 17. 2. 1999.

Rg-405939
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00898 z dne 16. 8. 1999 pri
subjektu vpisa F6, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Južna cesta 5, 6310
Izola, pod vložno št. 1/05328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 1193406
Osnovni kapital: 37,600.000 SIT
Ustanovitelja: FEDON INTERNATIONAL

S.A., L-2233 Luxemburg, 32 rue A. Neyen,
vstop 23. 4. 1997, vložek 37,224.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fedon Italo,
Pieve di Cadore, Via degli Alpini 58, vstop
23. 4. 1997, vložek 376.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 8. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 16. 8. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
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skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 74400 Oglaše-
vanje.

Rg-405941
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01120 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa VINOTOK, podjetje za pro-
met z vinom, d.o.o., Komen, Mali dol 15,
sedež: Mali dol 15, 6223 Komen, pod
vložno št. 1/04308/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5795044
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Furlan Jožef, Komen, Mali

dol 15, vstop 1. 4. 1993, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405943
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01311 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa VITO, Storitve, d.o.o., Bel-
sko 28, sedež: Belsko 28, 6230 Postoj-
na, pod vložno št. 1/03871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prokurista in
spremembo naslova družbenika in direktor-
ja s temile podatki:

Matična št.: 5732662
Ustanovitelj: Draškovič Ignac, Ljubljana,

Herbersteinova ulica 14, vstop 18. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Draškovič Ignac, imenovan 6. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Koder Pavel, Tržič, Slap 28, imeno-
van 2. 7. 1999.

Rg-405944
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01079 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa OPTIMA, Podjetje za inže-
niring in trgovino, d.o.o., Koper, Ul.
15. maja 21, sedež: Ul. 15. maja 21,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00648/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in njihovih poslovnih
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5286581
Ustanovitelji: Martič Matija, Buje, S. Se-

bastijan b.b., vstop 9. 6. 1989, vložek
26,250.300 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žerjal Borut, Portorož, Solinarska pot
10, vstop 9. 6. 1989, vložek 26,250.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorjup An-
drej, Portorož, Kosovelova ulica 40, Lucija,
vstop 10. 5. 1999, vložek 2,916.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dumić Goran,
Izola, Župančičeva 12, vstop 10. 5. 1999,
vložek 2,916.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-405945
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01055 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa KARTPOKAL, trgovina in
karting servis, d.o.o., Portorož, sedež:
Seča 198, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01429/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5417490

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čeligo Ivan, izstop 1. 10.

1998, Čeligo Sandi, Portorož, Seča 198,
vstop 22. 12. 1989, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čeligo Ivan, razrešen 1. 10. 1998;
Čeligo Sandi, razrešen 9. 6. 1999 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 18. 8. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 5551 dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski pot-

niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
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.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92621 De-
javnost marin; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-405946
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01251 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LUČKA – Trgovina, marke-
ting, turizem, d.o.o., Dekani, sedež: De-
kani b.št. 6271 Dekani, pod vložno št.
1/03973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in prokuristko s temi-
le podatki:

Matična št.: 5740312
Firma: LUČKA – Trgovina, marketing,

turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: LUČKA, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska ce-

sta 33c
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Šukljan Mojca, Koper, Vanganelska
cesta 33c, imenovana 11. 6. 1999.
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Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, 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;
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; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55233 Dejavnost oddaja-
nja sob gospodinjstev turistom; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6521 Finančni zakup
(leasing); 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; 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.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-

metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-405947
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01062 z dne 19. 8. 1999 pri
subjektu vpisa GORAL-EXPORT, d.o.o.,
marketing – trgovina, Dutovlje 12, se-
dež: Dutovlje 12, 6221 Dutovlje, pod
vložno št. 1/01789/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža ter uskladitev dejavnost
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matičnašt.: 5456029
Firma: GORAL-EXPORT, d.o.o., marke-

ting – trgovina
Skrajšana firma: GORAL-EXPORT,

d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Kosovelova uli-

ca 4b
Dejavnost, vpisana dne 19. 8. 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; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
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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, sladkronimi 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.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost Slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74400 Oglaševanje.

Rg-405948
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01168 z dne 19. 8. 1999 pri
subjektu vpisa SEACARRIER S, pomorsko
agencijska družba, d.o.o., sedež: Vojko-
vo nabrežje 30a, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/02906/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5581192
Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-

ca 30.

Rg-405949
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01316 z dne 19. 8. 1999 pri
subjektu vpisa GIZ UNP, gospodarsko in-
ternesno združenje za utekočinjeni naft-
ni plin, g.i.z., sedež: Sermin 8a, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05301/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vstop novega
člana s temile podatki:

Matična št.: 5959039
Ustanovitelj: PETROL, slovenska naftna

družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, vstop
11. 6. 1999, odgovornost: ne odgovarja s
svojim premoženjem.

Rg-405955
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01219 z dne 26. 8. 1999 pri
subjektu vpisa INSTALTIN-COMM, TORBI-
CA IN CO., Storitveno, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.n.o., sedež: Pristaniška
43b, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05453/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1273809
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1999:

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro 7412, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-405956
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01380 z dne 27. 8. 1999 pri
subjektu vpisa AGRIMEX, Uvoz, izvoz, tr-
govina, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5423066
Osnovni kapital: 39,084.818 SIT
Ustanovitelja: Pribac Goran in Pribac

Marko, oba Portorož, Lepa cesta 3, vstopi-
la 1. 1. 1992, vložila vsak po 19,542.409
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1999:
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 Dejav-
nost 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 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-405957
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01012 z dne 27. 8. 1999 pri
subjektu vpisa YACOMO – Poslovne stori-
tve, d.o.o., Portorož, sedež: Strma pot
11, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/02871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložkov družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5578540
Osnovni kapital: 6,019.000 SIT
Ustanovitelja: Jakomin Livio, Portorož,

Strma pot 11, vstop 1. 2. 1992, vložek
3,009.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jakomin Igor, Portorož, Strma pot 11,
vstop 10. 10. 1996, vložek 3,009.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405958
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01323 z dne 27. 8. 1999 pri
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subjektu vpisa CIMOS TOVARNA SE-
NOŽEČE, d.o.o., Proizvodnja avtomobil-
skih delov, Senožeče 17, sedež: Seno-
čeže 17, 6224 Senožeče, pod vložno št.
1/03636/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5648696
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žiberna Franc, razrešen 30. 6. 1999;
direktor Kenda Zorko, Koper, Benčičeva
13, imenovan 1. 7. 1999, sme le s pred-
hodnim soglasjem skupščine sklepati posle
razpolaganja z nepremičninami, njihovim de-
lom ali o obremenitvi nepremičnin, prevze-
manju jamstev ter druge po naravi podobne
posle; pogodbe, ki po višini presegajo
500.000 SIT ter posle o izvajanju investicij-
skih del ali dajanju kreditov ali garancij, ki
po višini presegajo znesek 1,000.000 SIT.

Rg-405959
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/01295 z dne 30. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ATRAN, uvoz-izvoz, monta-
ža in prodaja varnostnih sistemov, d.o.o.,
Koper, sedež: Obrtniška ulica 7, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03499/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5677220
Osnovni kapital: 2,248.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Bogdan, izstop

1. 7. 1999; Plajh Anica, izstop 1. 7. 1999;
Kristan Janja in Kristan Rok, oba Ljubljana,
Jakčeva ulica 14, vstopila 1. 7. 1999, vloži-
la vsak po 1,124.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lesjak Bogdan, razrešen 1. 7. 1999;
družbenica Plajh Anica, razrešena 1. 7.
1999; direktorica Kristan Janja, imenovana
1. 7. 1999, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Kristan Rok, imenovan 1. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1999:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 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; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6022 Dejavnost taksistov; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-

nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 75250 Zaščita pri reševanju pri
požarih in nesrečah.

Pri dejavnosti pod šifro 7412, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti, pri
dejavnosti pod šifro 7460, družba opravlja
samo dejavnost varovanja.

KRANJ

Rg-405001
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01696 z dne 14. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KOMPAS HOTELI BLED,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 2, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, omejitev pooblastil osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5004586
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
26. 3. 1996, vložila 155,579.000 SIT, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vstopil 25. 9. 1998, vložil
40,521.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstopil
25. 9. 1998, vložil 28,902.000 SIT, imet-
niki enotnega poslovnega deleža interne raz-
delitve, vstopili 5. 10. 1998, vložili
46,157.000 SIT, in imetniki enotnega po-
slovnega deleža notranjega odkupa, vstopili
5. 10. 1998, vložili 86,765.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Vladimir, Lesce, Savska cesta
4, ki od 27. 10. 1998 zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 5. 10.
1998.

Rg-405002
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00472 z dne 14. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06435/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1422294
Firma: AS, MAVMUDOSKI & DRUGI,

gradbene storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: AS, MAVMUDOSKI &

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

dogovornostjo
Sedež: 4207 Cerklje na Gorenjskem,

Vopovlje 29
Ustanovitelja: Mavmudoski Asedin, Bu-

zet, in Poposki Marjan, Borovec, Borovec,

Struga, S. Borovec, vstopila 14. 5. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mavmudoski Asedin, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in Poposki Marjan, ki je
kot družbenik izvzet od zastopanja družbe,
imenovana 14. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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-
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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; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, teste inami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindnikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
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).

Rg-405004
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00407 z dne 14. 6. 1999 pri
subjektu vpisa TISKARNA KNJIGOVEZNI-
CA RADOVLJICA, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska cesta 56, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/00167/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sprememebo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5066808
Dejavnost, izbrisana 14. 6. 1999: 5247

Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1999.

Rg-405008
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00226 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa M TOURS, turistično pod-
jetje, Bled, d.o.o., sedež: Prešernova 3,
4260 Bled, pod vložno št. 1/03163/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5588375
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mulej Marija, razrešena 19. 5.
1998; direktor Mulej Miroslav, Bled, Alpska
19, imenovan 19. 5. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-405012
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01534 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LA VIDA, trgovsko, pro-

izvodno in gostinsko podjetje, Kranj,
d.o.o., sedež: Rudija Papeža 2, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02426/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika zaradi dedovanja
poslovnega deleža ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5501865
Ustanoviteljica: Benčič Stane, izstopil

7. 1. 1998; Benčič Ernesta, Kranj, Ul. Ru-
dija Papeža 5, vstopila 7. 1. 1998, vložila
2,057.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benčič Stane, razrešen 7. 1. 1998;
direktorica Benčič Ernesta, imenovana 7. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51700 Druga trgovina na debelo; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-405103
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00022 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa 3MBA INŽENIRING, trgov-
sko, storitveno podjetje, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: Cesta Borisa Kidriča 41, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/06003/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, razširitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 1199897
Firma: 3MBA INŽENIRING, trgovsko,

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: 3MBA INŽENIRING,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
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-
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ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 8. 1. 1999.

Rg-405014
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00182 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LOKA DEKOR, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/05746/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5930413
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Starman Krajnik Natalija,

Škofja Loka, Podlubnik 13, vstopila 22. 2.
1996, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-405015
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01413 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ALMA, podjetje za finanč-
ne, tehnične in poslovne storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Virmaše 64, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/01618/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, os-
novnega kapitala družbe, deleža družbeni-
ce, naslova družbenice in zastopnice ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5421560
Firma: ALMA, finančne, tehnične in

poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALMA, d.o.o.
Sedež: 4220 Škofja Loka, Frankovo

naselje 89a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Triler Marjeta, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 89a, vstopila 20. 4.
1994, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Triler Marjeta, imenovana 10. 9.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; K 74.12 ne
sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-405016
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01471 z dne 9. 6. 1999 pri
subjektu vpisa TISKARNA KNJIGOVEZNI-
CA RADOVLJICA, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska cesta 56, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/00167/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, podatkov pri družbenikih,
oseb, pooblaščenih za zastopanje, in druž-
bene pogodbe ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5066808
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopila

14. 5. 1998; Poljanec Jože, Bled, Cankar-
jeva 30, vložil 720.000 SIT, Maček Štefani-
ja, Radovljica, Gradnikova 9c, vložila
550.000 SIT, Zupan Ivica, Radovljica, Lin-
hartov trg 5, vložila 570.000 SIT, Šemrl
Angelca, Bled, Gregorčičeva 32, vložila
860.000 SIT, Dolenc Marjana, Radovljica,
Vrbnje 40, vložila 880.000 SIT, Kolman
Ana, Lesce, Hlebce 25a, vložila 880.000
SIT, Kalan Rajko, Radovljica, Staneta Ža-
garja 29, vložil 930.000 SIT, Vragolovič Ma-
rija, Zgornje Gorje, Podhom 47, vložila
550.000 SIT, Slivnik Marija, Zgornje Gorje,
Podhom 67, vložila 900.000 SIT, Hajdinjak
Ljubo, Podnart, Zaloše 22, vložil 960.000
SIT, Majetič Tomaž, Bled, Alpska cesta 13,
vložil 570.000 SIT, Triplat Jože, Radovljica,
Prešernova 1, vložil 480.000 SIT, Ostrc
Terezija, Radovljica, Cankarjeva 12, vložila
550.000 SIT, Petek Dragica, Radovljica,
Cankarjeva 42, vložila 880.000 SIT, Šmit
Majda, Radovljica, Prešernova 1, vložila
840.000 SIT, Pezdirnik Sabina, Zgornje
Gorje, Podhom 44, vložila 660.000 SIT,
Lešnjak Viktor, Jesenice, Pionirska 10, vlo-
žil 820.000 SIT, Kalamar Brane, Begunje
161, vložil 850.000 SIT, Rode Jože, Begu-
nje, Zapuže 13, vložil 840.000 SIT, Bilić
Miljenko, Begunje, Poljče 36, vložil
850.000 SIT, Rekar Zlata, Zgornje Gorje
95, vložila 860.000 SIT, Kavčič Ivan, Ra-
dovljica, Cankarjeva 32, vložil 960.000 SIT,
Rihtaršič Marija, Radovljica, Mošnje 54, vlo-
žila 890.000 SIT, Sinobad Urška, Žirovni-
ca, Rodine 23, vložila 600.000 SIT, Pogač-
nik Emilija, Lesce, Alpska 86, vložila
910.000 SIT, Bohinc Jana, Radovljica, Can-
karjeva 32, vložila 860.000 SIT, Stojan Te-
rezija, Bohinjska Bela 49a, vložila 900.000
SIT, Zrimec Marija, Bled, Cankarjeva 23a,
vložila 550.000 SIT, Slivnik Vladimir, Begu-
nje, Zapuže 13a, vložil 900.000 SIT, Justin
Jožica, Zgornje Gorje, Poljšica 34, vložila
830.000 SIT, Turk Štefanija, Radovljica,
Cankarjeva 4, vložila 820.000 SIT, Pretnar
Angelca, Zgornje Gorje, Sp. Gorje 206, vlo-
žila 850.000 SIT, Grobin Marija, Podnart,
Ovsiše 32, vložila 840.000 SIT, Mulej
Franc, Begunje 161, vložil 860.000 SIT,
Varl Franci, Radovljica, Gradnikova 127,
vložil 970.000 SIT, Beravs Janez, Radovlji-
ca, Prešernova ul. 5, vložil 910.000 SIT,
Rožič Mojca, Bohinjska Bistrica, Rožna uli-
ca 32, vložila 700.000 SIT, Čeh Helena,
Radovljica, Vošče 2a, vložila 700.000 SIT,
Markelj Matija, Radovljica, Cankarjeva 22,
vložila 810.000 SIT, Ivanež Franci, Radov-
ljica, Gradnikova 113, vložil 730.000 SIT,
Kramar Helena, Lesce, Studenčice 8a, vlo-
žila 520.000 SIT, Donoša Marija, Jesenice,
Cesta revolucije 2b, vložila 840.000 SIT,
Repinc Tomaž, Jesenice, Alojza Travna 19,
vložil 750.000 SIT, Malek Snežana, Kranj-
ska Gora, Bezje 6, vložila 730.000 SIT,
Sonc Tatjana, Jesenice, Hrušica 71, vložila
740.000 SIT, Valant Irena, Bled, Selo 14,
vložila 670.000 SIT, Vertelj Maksimiljana,
Radovljica, Lancovo 127, vložila 550.000
SIT, Zaletelj Gregor, Ljubljana, Resljeva ce-
sta 28, vložil 640.000 SIT, Opalk Valentin,
Begunje 97, vložil 790.000 SIT, Mencinger
Dušanka, Bled, Gorenjska 10, vložila
720.000 SIT, Kozjek Brigita, Kamna Gori-
ca, Spodnja Lipnica 32, vložila 610.000
SIT, Kovač Drago, Radovljica, Cesta svobo-
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de 18, vložil 530.000 SIT, Janežič Dami-
jan, Naklo, Temniška ulica 32, vložil
540.000 SIT, Prusnik Folič Marija, Kranj,
Britof 80, vložila 340.000 SIT, Lindič Lud-
vik, Lesce, Hraše 22g, vložil 760.000 SIT,
Iličič Marijan, Kranj, Trg Prešernove briga-
de 8, vložil 760.000 SIT, Dacar Viktorija,
Radovljica, Gradnikova 67, vložila 550.000
SIT, Gatej Marija, Lesce, Hlebce 6, vložila
550.000 SIT, in Smolej Elizabeta, Radovlji-
ca, Gradnikova 95, vložila 550.000 SIT, ki
so vstopili 20. 12. 1994, ter VIPA INVEST
NANOS, Pooblaščena investicijska družba,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, vložila
14,570.000 SIT, ki je vstopila 22. 10.
1997 – odgovornost: ne odgovarjajo; VIPA
INVEST, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7,
izstopila 22. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Haj-
dinjak Ljubo, ki od 29. 5. 1997 kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev; člana
uprave Dolenc Marjana in Kalan Rajko, raz-
rešena 29. 5. 1997.

Člani nadzornega sveta: Bizant Darinka,
Kolman Ana in Lindič Ludvik, vstopili 29. 5.
1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1997.

Rg-405018
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00368 z dne 4. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06432/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411756
Firma: AFG, avtoelektrika, proizvod-

nja in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AFG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  4211  Mavčiče,  Breg  ob

Savi  94
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Okoren Gorazd, Mavčiče,

Breg ob Savi 94, in Malovrh Frančišek,
Medvode, Tehovec 6, vstopila 23. 12.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Okoren Gorazd, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Malovrh Franči-
šek, imenovana 23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 02020 Goz-
darske storitve; 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15820 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 15910 Proizvodnja
žganih pijač; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 17540 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 18210 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 20100 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-

kov iz plute, slame in protja; 25210 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29230 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 29710 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 31300 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 31400 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih naprav; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, napr in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 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.; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-

tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkronimi 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; 52410 Trgovina
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na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 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 turistiom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 64200 Telekomunikaci-
je; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74400 Oglaševa-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 92623
Druge športne dejavnosti; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93040 Druge de-
javnosti za nego telesa; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-405019
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01292 z dne 4. 6. 1999 pri
subjektu vpisa Knjižnica Ivana Tavčarja,
Škofja Loka, sedež: Šolska ulica 6, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo družbenic in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5052963
Ustanoviteljice: Skupščina občine Škof-

ja Loka, izstopila 4. 4. 1998; Občina Škofja
Loka, Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Obči-
na Gorenja vas – Poljane, Gorenja vas, Po-
ljanska cesta 87, Občina Železniki, Železni-
ki, Češnjica 48, in Občina Žiri, Žiri, Trg
svobode 2, vstopile 4. 4. 1998, odgovor-
nost: odgovarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Flor-
jančič Ana, razrešena 31. 3. 1998; Lebar
Marija, Škofja Loka, Podlubnik 155, imeno-
vana 1. 4. 1998, kot v.d. ravnateljice zasto-
pa knjižnico neomejeno, razen pri sklepanju
pogodb o nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev, za kar potrebuje sklep sveta zavoda
knjižnice.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-405021
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00835 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA, za-
vod za permanentno izobraževanje,
Škofja Loka, sedež: Podlubnik 1a, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00107/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena zavoda, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5052947
Firma: LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA

LOKA
Ustanoviteljice: Občina Škofja Loka,

Škofja Loka, Poljanska cesta 2, vstopila
5. 2. 1998, Občina Gorenja vas – Poljane,
Gorenja vas, Poljanska cesta 87, vstopila
30. 1. 1998, Občina Železniki, Železniki,
Češnjica 48, vstopila 11. 2. 1998, in Obči-
na Žiri, Žiri, Trg svobode 2, vstopila 26. 2.
1998 – odgovornost: odgovarjajo do dolo-
čene višine.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;

8021 Srednješolsko splošno izobraževanje;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-405022
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01666 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ŠPORT ŠMID – ŠMID, druž-
ba za šport, d.n.o., sedež: Mlekarska 12,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05470/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5897831
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 60213

Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem.

Rg-405023
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01492 z dne 7 .6. 1999 pri
subjektu vpisa Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja, Bohinjska Bistrica, sedež:
Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/00136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5087309000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cve-

tek Marija, Bohinjsko jezero, Ukanc 78, raz-
rešena 31. 7. 1998, kot v.d. ravnateljice in
imenovana 1. 8. 1998 za ravnateljico, ki
zastopa šolo brez omejitev.

Rg-405024
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01816 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PA & CO, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, servis, trgovino,
d.o.o., Jesenice, sedež: Ulica heroja
Verdnika 22, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5779707
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 2523

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2733 Hladno profiliranje; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
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met; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
52.288 razen orožja in streliva; 74.12 ne
sme opravljati revizijskih dejavnosti; 74.14
razen arbitraže.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 11. 12.
1998.

Rg-405026
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00059 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ALPMETAL & CO., pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Selca, se-
dež: Selca, 4227 Selca, pod vložno št.
1/04425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5721245
Ustanoviteljica:  Dovjak  Florian,  izsto-

pil  23. 12. 1998;  Golija  Marjetica,  Sel-
ca, Selca 85, vstopila 23. 12. 1998, vloži-
la 682.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 27530
Litje lahkih kovin; 28400 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28520 Splošna mehanič-
na dela; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28730 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29130 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-405027
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00125 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL KRIM, Bled, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska 7, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/01694/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5005078
Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopi-
la 3. 7. 1998; KOMPAS SKLAD 1 PID,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
204,013.000 SIT, MAKSIMA 3 PID, d.d.,
Ljubljana, Šubičeva 2, vložila 40,000.000
SIT, NIKA PID, d.d., Brežice, Trg izgnan-
cev 1a, vložila 26,203.000 SIT, NIKA PID
1, d.d., Brežice, Trg izgnancev 1a, vložila
35,000.000 SIT, in NIKA PID 2, d.d., Bre-
žice, Trg izgnancev 1a, vložila 21,204.000

SIT – vstopili 3. 7. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-405029
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00161 z dne 7. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ZEBRA, trgovina na debe-
lo in drobno, Kranj, d.o.o., sedež: Tuga
Vidmarja 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5296935
Sedež: 4000 Kranj, Slovenski trg 6
Dejavnost, vpisana 7. 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; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti.

Rg-405030
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00207 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ORYX LINE, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Zoisova 17, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05601/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in osnovnega kapitala, razširitev de-
javnosti in spremembo naslova družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5904510
Sedež: 4000 Kranj, Kebetova 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Oman Tomaž, Naklo, Stra-

hinj 114, in Valant Peter, Kranj, Kebetova
24, vstopila 25. 5. 1995, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 2. 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; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inšta-
lacije; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje 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
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-405031
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00388 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa Lesna zadruga za Selško
dolino, z.o.o., sedež: Češnjica 54, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/05346/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5857325
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Krek Peter, razrešen 28. 2. 1999; Megu-
šar Jože, Selca, Dolenja vas 22, imenovan
28. 2. 1999 kot predsednik zadruge zasto-
pa zadrugo brez omejitev.

Rg-405033
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00376 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO KRANJ, Podjetje za
informiranje in ekonomsko propagando,
d.o.o., sedež: Slovenski trg 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5331463
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škrab Boštjan, razrešen 9. 5. 1996;
Tomazin Peter, Kranj, Tavčarjeva ulica 15,
imenovan 10. 5. 1996, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405034
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00050 z dne 2. 6. 1999 pri
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subjektu vpisa ALPCOM 1 ST, trgovina,
turizem, proizvodnja, raziskave, informa-
cijski inženiring in zastopanje, d.o.o., se-
dež: Strahinj 101a, 4202 Naklo, pod vlož-
no št. 1/03952/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in nji-
hovih poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5660777
Ustanovitelj: Čufar Metod, izstopil 21. 9.

1998, in Pretnar Rado, izstopil 18. 9.
1998; Luskovec Alojz, Naklo, Strahinj
101a, vstopil 18. 9. 1998, vložil 247.235
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405037
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00436 z dne 2. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06429/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414631
Firma: GS 5, nepremičnine, d.o.o.
Skrajšana firma: GS 5, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4246 Kamna Gorica, Kamna

Gorica 65
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Stanić Rade, Kamna Gori-

ca, Kamna Gorica 65, vstopil 8. 4. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanić Rade, imenovan 8. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 6022 Dejavnost taksistov; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-405038
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00108 z dne 3. 6. 1999 pri
subjektu vpisa CORDIA TRADE, d.o.o.,
Kranj, proizvodnja in trgovina, sedež:
Trojarjeva 2b, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in dejavnosti, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5396468
Firma: CORDIA, d.o.o., DAF CENTER

KRANJ, zastopstvo in prodaja motornih
vozil

Skrajšana firma: CORDIA, d.o.o.
Sedež:  4000  Kranj,  Finžgarjeva  uli-

ca 35
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-

sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 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; 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-
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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; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih 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.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 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; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 1. 1999.

Rg-405039
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00371 z dne 2. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06428/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411772
Firma: NOVI GREDELJ, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVI GREDELJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4207 Cerklje na Gorenjskem,

Stara cesta 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zrim Gregor, Cerklje na Go-

renjskem, Stara cesta 10, vstopil 19. 4.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zrim Gregor, imenovan 19. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5522
Dejavnost kampov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje.

Rg-405040
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00452 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa CORONA, proizvodnja in
trženje električnih in plinskih aparatov,
d.d., sedež: Reteče 4, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02747/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5537878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-

gant Jože, razrešen 4. 5. 1999; direktor
Mesec Branko, Žabnica, Spodnje Bitnje
25a, imenovan 4. 5. 1999 zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-405042
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00474 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa TESTER, podjetje za raz-
voj in proizvodnjo industrijskih naprav,
d.o.o., sedež: Gorenja vas – Reteče 14,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05251/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5828686
Ustanovitelj: Nosan Stanislav, izstopil

20. 4. 1999; Škarič Marjeta, Škofja Loka,
Gorenja vas-Reteče 14, vstopila 20. 12.
1993, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-
san Stanislav, razrešen 20. 4. 1999; za-
stopnica Škarič Marjeta, imenovana 20. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 4. 1999.

Rg-405044
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00446 z dne 3. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06425/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414682
Firma: I.N.T., trgovina in inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: I.N.T., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4226 Žiri, Ob potoku 21
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelji: Gantar Ivan, Žiri, Novo-

vaška ulica 60, Ingerl Johann, Abensberg,
Traubenstrasse 4, Wuttke Hubert, Hohen-
wart/Thierham, Ahornstrasse 49, Kaiser
Jorg, Utenbach, Utenbacher Grund 124, in
Putze Torsten, Eberstedt, Dorfstrasse 6,
vstopili 3. 5. 1999, vložili po 560.000 SIT,
odgovornost:ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gantar Ivan, imenovan 3. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 20300
Stavbno mizarstvo; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
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nja orodja za stroje; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-405046
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00551 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa GOZD BLED, kmetijsko
gozdarska zadruga, z.o.o., sedež: Za ža-
go 1a, 4260 Bled, pod vložno št.
1/05958/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5968585
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-405049
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00247 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ALPINA, tovarna obutve,
d.d., Žiri, sedež: Žiri, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/00032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo meja pooblastil
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5034728
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Kopač Martin, Žiri, Dobra-
čevska ul. 49, razrešen in ponovno imeno-
van 22. 4. 1999.

Rg-405050
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00561 z dne 15. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06436/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403800
Firma: BLED RAFTING, d.o.o., podjet-

je za šport, prosti čas in turizem
Skrajšana firma: BLED RAFTING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Finžgarjeva c. 19
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Markelj Tadej, Radovljica,

Gregorčičeva 6, Hudovernik Janez, Radov-
ljica, Prešernova 8, Jamnik Matjaž, Medvo-
de, Zg. Pirniče 110, Stan Robert, Bled, Finž-
garjeva c. 19, in Meze Marko, Lesce, Finž-
garjeva 7, vstopili 25. 1. 1999, vložili po
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Markelj Tadej, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Meze Marko, imeno-
vana 25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 55220 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-405051
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00562 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa METALGO, grafična dejav-
nost in trgovina, Žabnica, d.o.o., sedež:
Zg. Bitnje 100a, 4290 Žabnica, pod vlož-
no št. 1/04233/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, družbenikov, zastopnika in družbene
pogodbe, povišanje kapitala in poslovnih de-
ležev, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5720583
Firma: METALGO, storitve in trgovina,

d.o.o.

Skrajšana firma: METALGO, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gorjanc Praček Eva in Gor-

janc Bojan, oba iz Žabnice, Zg. Bitnje 100,
vstopila 14. 11. 1992, vložila po
1,200.000 SIT, ter Praček David, Kranj,
Smledniška cesta 96, vstopil 29. 3. 1999,
vložil 600.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Praček David, imenovan 29. 3. 1999.

Dejavnost, izbrisana 15. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 15. 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; 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; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 70110 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 5. 1999.
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Rg-405052
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00539 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER
VILA BOGATIN, d.o.o., Bled, sedež: Pod
skalo 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/04155/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5690366
Ustanovitelj: Železnikar Anton, izstopil

31. 5. 1999; Fettich Jurij, Ljubljana, Dal-
matinova ulica 7, vstopil 31. 5. 1999, vložil
1,157.612 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405053
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00444 z dne 2. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06426/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1412191
Firma: AZARA, družba za računalniš-

tvo, trgovino in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AZARA, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Likozarjeva 12
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelj: Tolič Slavko, Kranj, Liko-

zarjeva 12, vstopil 13. 5. 1999, vložil
2,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tolič Slavko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Tolič Lidija, ki kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 13. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-

podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi 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; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-405054
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00380 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa LIBRA, medijska produkci-
ja, d.o.o., Kranj, sedež: Strahinj 87a,
4202 Naklo, pod vložno št. 1/05155/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovnega vložka in poslov-
nih deležev, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5453542
Sedež: 4202 Naklo, Strahinj 87a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ciglič Marjan in Murn Aloj-

zija, oba iz Nakla, Strahinj 87a, vstopila
20. 11. 1990, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ciglič Marjan in Murn Alojzija, imeno-
vana 20. 11. 1990, zastopata družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in

eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-405055
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00522 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ALPETOUR – BANDAG,
d.d., podjetje za obnavljanje avto-
plaščev, sedež: Kidričeva 8, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00221/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
statuta in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5144540
Dejavnost, izbrisana 8. 6. 1999: 251

Proizvodnja izdelkov iz gume; 511 Posred-
ništvo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 18. 5. 1999.

Rg-405058
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00524 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KRAJNIK, računalništvo,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Pod Plevno
72, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/03359/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
poslovnih deležev, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5610702
Sedež: 4220 Škofja Loka, Pod Plev-

no 72
Osnovni kapital: 3,610.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnik Marija in Krajnik

Martin, oba iz Škofje Loke, Pod Plevno 72,
vstopila 11. 2. 1992, vložila po 1,805.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 45310 Električne in-
štalacije; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
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vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 De-
javnost papirnic; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-405060
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00489 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa TUTI – FRUTI, podjetje za
trgovino na drobno in debelo, Naklo,
d.o.o., sedež: Ul. 26. julija 28, 4202 Na-
klo, pod vložno št. 1/01314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5394562
Sedež: 4202 Naklo, Glavna cesta 28.

Rg-405061
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00478 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa AVTOOPREMA BOLTEZ, tr-
govina in storitve za avtomobile, Kranj,
k.d., sedež: Cesta Stanega Žagarja 58c,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00734/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje k.d. v d.o.o., spremembo firme in
skrajšane firme, razširitev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317363
Firma: BOLTEZ, trgovina, storitve in

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

govornostjo
Ustanovitelj: Boltez Iztok, Kranj, C. Sta-

neta Žagarja 58c, izstopil iz k.d. in vstopil v
d.o.o. 17. 5. 1999, vložil 18,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 21. 6. 1999: 6022
Storitve taksistov.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov.

Preoblikovanje v d.o.o. vpisano dne
21. 6. 1999.

Rg-405064
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00566 z dne 23. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ALPINA, tovarna obutve,

d.d., Žiri, sedež: Žiri, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/00032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034728
Član nadzornega sveta: Toselli Marko,

vstopil 3. 6. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 3. 6.

1999, da se osnovni kapital z novimi vložki
poveča za 320,000.000 SIT.

Rg-405065
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00571 z dne 23. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HRANILNICA LON, d.d.,
Kranj, sedež: Bleiweisova 2, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03560/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastilo upravi za
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5624908
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 5. čl.

sprememb statuta z dne 27. 5. 1996, da se
osnovni kapital poveča za 39,185.000 SIT
z izdajo novih delnic za vložke (odobreni
kapital).

Rg-405066
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01506 z dne 24. 6. 1999 pri
subjektu vpisa HRANILNICA LON, d.d.,
Kranj, sedež: Bleiweisova 2, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03560/00 vpisalov sodni
register tega sodišča povišanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5624908
Osnovni kapital: 91,820.000 SIT.

Rg-405068
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00559 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PRI POTOKU, trgovina z
mešanim blagom, d.o.o., Sovodenj, se-
dež: Sovodenj 52, 4225 Sovodenj, pod
vložno št. 1/02006/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5468302
Dejavnost, izbrisana 21. 6. 1999: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55510 Dejavnost menz.

Rg-405069
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00502 z dne 21. 6. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MATIJA
ČOP Kranj, sedež: Tuga Vidmarja 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00331/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena zavoda, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo pooblastil
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5279976
Firma: OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA

KRANJ

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Tuga Vidmarja 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-

šič Janez, Kranj, Pot na Jošta 49, ki od
3. 3. 1999 kot ravnatelj zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7481 Fotografska
dejavnost; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in pred-
šolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 9261 Obatovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-405071
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00333 z dne 28. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06445/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme, skrajšane firme in sede-
ža družbe, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5307562
Firma: BVG, proizvodnja plastičnih in

kovinskih predmetov, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BVG, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 34
Osnovni kapital: 2,162.000 SIT
Dejavnost, izbrisana 28. 6. 1999: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe druž-
be z omejeno odgovornostjo z dne 6. 4.
1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 061/10322200 z isto
firmo.
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Rg-405072
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00548 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ABAKUS PLUS, Informacij-
ski inženiring, d.o.o., sedež: Zgornje Bit-
nje 100b, 4209 Žabnica, pod vložno št.
1/06353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1358693
Sedež: 4000 Kranj, Zasavska 62.

Rg-405076
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00564 z dne 30. 6. 1999 pod
št. vložka 1/06448/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1422715
Firma: GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA

MAKSIMOVIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Bo-

rovška c. 82
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelja: Maksimovič Stanko, Kranj-

ska Gora, Borovška c. 82, ki je vložil 5.000
SIT in odgovarja s svojim premoženjem, in
Milanovič Milisav, Šekovič, SL Raševo 12,
ki je vložil 10.000 SIT in ne odgovarja, vsto-
pila 19. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maksimovič Stanko, imenovan 19. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 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; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 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.

LJUBLJANA

Rg-405863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03087 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu

vpisa AVTONABAVA, trgovina, zastopa-
nje in storitve, d.o.o., sedež: Zvezna 2a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5003687
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šetina Franc, razrešen 31. 5. 1999;
direktor Lekše Kamilo, Sevnica, Kajuhova
ul. 14, imenovan 1. 6. 1999.

Rg-405864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03471 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE TELE-
MOBIL, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11,
sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19967 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5665540
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hren Dušan, razrešen 11. 6. 1999;
direktor Babšek Jožef Pavel, Brezovica pri
Ljubljani, Na Grivi 28, Dragomer, imenovan
11. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03261 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES GOSTINSTVO,
družba za gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13573/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa in datuma poob-
lastila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526493
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Str-

nad Roman, Ljubljana, Clevelandska 29,
razrešen 1. 7. 1999 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja.

Rg-405869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02118 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa RDO, družba za trgovino in stori-
tve, d.o.o., sedež: Na trati 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30285/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1245015
Ustanovitelja: PLAMIN HOLDING, druž-

ba za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Na trati 11, vstopil 20. 1.
1998, vložil 8,000.000 SIT, in Okorn Ro-
bert, Ljubljana, Ulica borcev za severno me-
jo 8, vstopil 1. 1. 1999, vložil 1,000.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 4. 1999.

Rg-405870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02084 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa LOCI, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Komenskega 28, sedež: Komenskega
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24299/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
deležev in osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5786746
Firma: LOCI, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: LOCI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 79
Osnovni kapital: 30,289.599 SIT
Ustanovitelji: Čendak Dean, Šempeter

pri Gorici, Žnidaršičeva 24, Taljat Zvone,
Most na Soči, Most na Soči 30, in Zavadlav
Inoslav, Ljubljana, Brilejeva 4, vstopili 2. 7.
1993, vložili po 10,096.533 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 22110 Iz-
dajanje 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; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
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tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z 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 specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;

52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 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 Dejavnost restavracij in gostiln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403

Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 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;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost; 92200 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.

Rg-405871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03647 z dne 29. 7. 1999 pri subjektu
vpisa Srednja ekonomska šola Ljublja-
na, sedež: Roška c. 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pri za-
stopnici s temile podatki:

Matična št.: 5084199
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žab-

jek Marija, Ljubljana, Pržanjska 22, razreše-
na 30. 6. 1999 kot zastopnica in imenova-
na 1. 7. 1999 za ravnateljico, ki zastopa
šolo brez omejitev.

Rg-405872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03213 z dne 30. 7. 1999 pri subjektu
vpisa METALKA COMMERCE, Podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, inženiring
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in kooperacije, p.o., Ljubljana, Dalmati-
nova 2, sedež: Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
ustanovitelja, osnovni kapital in delež, spre-
membo tipa in datuma pooblastila zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5111188
Firma: METALKA COMMERCE, Podjet-

je za zunanjo in notranjo trgovino, inže-
niring in koperacije, d.o.o.

Skrajšana firma: METALKA COM-
MERCE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 165,800.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
4. 6. 1999, vložila 165,800.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Haf-
ner Janez, Medvode, Kebetova 7, razrešen
4. 6. 1999 kot zastopnik in imenovan za
direktorja.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 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
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina 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 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina 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, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje

izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-405874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01976 z dne 30. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ALBAEX, trgovina in zastopanje,
Ljubljana, d.o.o., Brilejeva 12, sedež: Bri-
lejeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17333/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in deleža, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5631637
Firma: ALBAEX, trgovina in zastopa-

nje, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,978.593,59 SIT
Ustanovitelj: Oran Petrit, Ljubljana, Ada-

mičeva 13, vstopil 6. 4. 1992, vložil
3,978.593,59 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Dejavnost taksistov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
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koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-405875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02765 z dne 30. 7. 1999 pri subjektu
vpisa HOTEL TURIST, d.d., Dalmatinova
15, Ljubljana, sedež: Dalmatinova 15,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00392/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5308313
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Novak Darinka, razrešena 1. 5.
1999; direktorica Bren Marjeta, Kranj, Žu-
pančičeva ulica 13, imenovana 1. 5. 1999.

Rg-405877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03606 z dne 30. 7. 1999 pri subjektu
vpisa POTROŠNJA, Trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Kidričeva 1, 1410 Zagorje,
pod vložno št. 1/02093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5003075
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999: 1552

Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1999.

Rg-405878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03491 z dne 30. 7. 1999 pri subjektu
vpisa HOLDING MESTA LJUBLJANE,
d.o.o., družba za upravljanje in gospo-
darjenje z javnimi podjetji, sedež: Dal-
matinova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25680/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa in datuma
pooblastila zastopnika in novo imenovanje
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860199
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-

lan Alojzij, Ljubljana, Opekarska 20a, razre-
šen 15. 11. 1998, kot generalni direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja.

Člana nadzornega sveta: Vidmar Marjan,
izstopil 6. 10. 1998 in ponovno vstopil
7. 10. 1998, in Kosi Alojz, izstopil 20. 10.
1998 in ponovno vstopil 21. 10. 1998.

Rg-405879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03426 z dne 30. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SŽ – PROJEKTIVNO PODJETJE
LJUBLJANA, d.d., Ljubljana, sedež: Vil-
harjeva 16a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00059/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5076773
Dejavnost, izbrisana 30. 7. 1999: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999: 7011

Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Sprememba statuta z dne 22. 6. 1999.

Rg-405983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06767 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa G.B.M., SERVIS, vzdrževanje objek-
tov, motornih vozil ter trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Škrabčeva 2, sedež: Škrabče-
va 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12568/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo naslova ustanoviteljev in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5515742
Firma: G.B.M. SERVIS, vzdrževanje ob-

jektov, motornih vozil ter trgovina, d.o.o.,
Malovaška 39, Brezovica

Skrajšana firma: G.B.M. Servis, d.o.o.,
Brezovica

Sedež:  1351  Brezovica,  Malova-
ška 39

Ustanovitelja: Šušteršič Martin, Brezovi-
ca, Malovaška 39, vložil 1,576.000 SIT, in
Šušteršič Breda, Brezovica, Malovaška 39,
vložila 10.000 SIT – vstopila 15. 4. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šušteršič Martin, imenovan 15. 5.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 45210
Splošna gradbena dela; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51210 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 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
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-405984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06872 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa EDUARD KETTNER, trgovina z orož-
jem, strelivom in opremo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Leskoškova cesta 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26564/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5903653
Ustanovitelj: C.J.I. AUTOHANDEL

GMBH., Zolling, Nemčija, Eichenweg 3, iz-
stopil 28. 8. 1998; Habič Sašo, Ljubljana,
Izletniška 3, Habič Domen, Ljubljana, Do-
lenjska c. 34, in Habič Samo, Ljubljana,
Izletniška 3, vstopili 28. 8. 1998, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-405986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00142 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa AL.KO TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 244, se-
dež: Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26722/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, zastopnikov, družbene po-
godbe in naslova zastopnika in ustanovitelja
s temile podatki:
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Matična št.: 5885400
Ustanovitelja: Maliqaj Habib, Ljubljana,

Brilejeva 8, vstopil 14. 12. 1994, vložil
1,240.000 SIT, in Maliqaj Tahir, Suva Re-
ka, ZRJ, Dubrave, vstopil 22. 12. 1998,
vložil 260.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Maliqaj Habib, imenovan 14. 12.
1994, in direktor Maliqaj Tahir, imenovan
4. 6. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.

Rg-405988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00185 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa CHAPTER, prodaja in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1294580
Sedež: 1000 Ljubljana, Zelena pot 21
Ustanovitelj: Lovrenčič Boris, Črnomelj,

Ulica po gozdom 6, vstopil 6. 5. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Popit Franci, izstopil 7. 1. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 1. 1999.

Rg-405989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00196 z dne 1. 7. 1999 pri subjektu
vpisa DIOPIN, Proizvodnja elektronskih
komponent, d.o.o., sedež: Stegne 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5336007
Ustanovitelj: DIOTEC, ELEKTRO-

NISCHE BAUELEMENTE GMBH, D-79423
Heitersheim, ZRN, Kreuzmatenstrasse 2, iz-
stopil 13. 12. 1996; DIOTEC HOLDING
S.A., 1701 Fribourg, Švica, Route de la
Glane 7, vstopil 13. 12. 1996, vložil
41,155.962 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-405991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00226 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa AK LES, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Pražakova 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23692/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5791871
Ustanovitelj: Krajc Vid, Ljubljana, Trdino-

va 8, vstopil 11. 5. 1993, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krajc Jurij
in Krajc Kvas Marjeta, izstopila 24. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-

balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavno-
sti za nego telesa.

Rg-405993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02024 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PEUGEOT, Podjetje za distribucijo
avtomobilov, d.o.o., sedež: Nazorjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31592/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1380427
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralna direktorica Butara Melita, razrešena
15. 4. 1999; Richard Didier Claude Andre,
Pierrefonds, Francija, 1 Avenue du Rocher,
razrešen 15. 4. 1999 kot prokurist in ime-
novan za generalnega direktorja.

Rg-405994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02031 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa BOUTIQUE BRAVO, Podjetje za tr-
govino in zastopanje, d.o.o., Notranje
Gorice, sedež: Gmajna 4, 1357 Notra-
nje Gorice, pod vložno št. 1/15258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov ter naslova ustanoviteljice in za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5759960
Firma: BOUTIQUE BRAVO, Podjetje za

trgovino in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BOUTIQUE BRAVO,

d.o.o.
Ustanovitelja: Erjavec Marija, Notranje

Gorice, Gmajna 4, vstopila 28. 1. 1992, in
Erjavec Mitja, Notranje Gorice, Gmajna 4,
vstopil 9. 4. 1999, vložila po 750.027,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Erjavec Marija, imenovana 3. 6.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev in
Erjavec Mitja, imenovan 9. 4. 1999.

Rg-405997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02052 z dne 17. 6. 1999 pri subjektu
vpisa 2B BELCIJAN IN DRUŽBENIK, druž-
ba za storitve in trgovino, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Gospodinjska ulica 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28131/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5952379
Firma: NIBERT IN BERTONCELJ, sto-

ritve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: NIBERT IN BERTON-

CELJ, d.n.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pri-

stan 12
Ustanoviteljica: Belcijan Silvo, izstopil

12. 4. 1999; Bertoncelj Nina, Ljubljana, Tr-
novski pristan 12, vstopila 12. 4. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belcijan Silvo, razrešen 12. 4. 1999;
zastopnica Bertoncelj Nina, imenovana
12. 4. 1999.

Rg-405998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02061 z dne 15. 6. 1999 pri subjektu
vpisa PREVES, podjetje za storitve na po-
dročju grafične dejavnosti, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kardeljeva ploščad 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22692/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5759439
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 1.

Rg-405999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02078 z dne 1. 7. 1999 pri subjektu
vpisa N.J.B., gostinska dejavnost, d.o.o.,
Miklošičeva 26, Ljubljana, sedež: Miklo-
šičeva 26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26572/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice in za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5910471
Ustanovitelja: Šemić Mira, Ljubljana,

Hacquetova 4, vstopila 8. 7. 1997, vložil
12,005.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pirtušek Žen Andreja, izstopila 8. 7.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šemić Mira, imenovana 8. 7.
1997; direktorica Pirtušek Žen Andreja, raz-
rešena 8. 7. 1997.

Rg-406000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02684 z dne 22. 6. 1999 pri subjektu
vpisa URAL, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Menardova
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31406/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev in zastopnikov, razširitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1338919
Firma: URAL, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: URAL, d.o.o., Kamnik
Sedež: 1241 Kamnik, Šmarca, Gornji

log 6
Ustanovitelji: Turk Uroš, izstopil 20. 5.

1999; Ravnikar Karl, Kamnik, Šmarca, Gor-
nji log 6, vložil 1,260.000 SIT, Ravnikar
Karli, Kamnik, Šmarca, Gornji log 6, vložil
420.000 SIT, in Ravnikar Rok, Kamnik,
Šmarca, Kamniška cesta 49, vložil 420.000
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SIT – vstopili 20. 5. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Uroš, rzarešen 10. 6. 1999;
direktor Ravnikar Rok, imenovan 10. 6.
1999.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1999.

Rg-406002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02704 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KOCH SERVISNA OPREMA, d.o.o.,
Ljubljana, prodaja in servis tehničnih iz-
delkov, sedež: Celovška cesta št. 228,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26488/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5902924
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Toplišek Boštjan, razrešen 7. 5.
1999; prokurist Galun Anton, Ptuj, Ul. Ani-
ce Kaučevič 12, imenovan 7. 5. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 5. 1999.

Rg-406003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02711 z dne 22. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422359
Firma: JERETINA & CO., mizarstvo, tr-

govina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JERETINA & CO.,

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

odgovornsotjo
Sedež: 1241 Kamnik, Bevkova 4a
Ustanovitelja: Jeretina Gregor in Jereti-

na Veronika, oba iz Kamnika, Bevkova 4a,
vstopila 20. 5. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jeretina Gregor in družbenica Jereti-
na Veronika, imenovana 20. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 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.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska 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; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-406005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02735 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PGM HOTIČ, proizvodnja gradbene-
ga materiala, d.o.o., sedež: Zg. Hotič 21,
1270 Litija, pod vložno št. 1/09803/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5435706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomac Franjo, razrešen 1. 1. 1999;
direktor Mavrič Gregor, Litija, Cesta koman-
danta Staneta 16, imenovan 1. 1. 1999.

Rg-406006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02736 z dne 30. 6. 1999 pri subjektu
vpisa MANJANA, fotografije, d.o.o., se-
dež: Lambergerjeva ul. 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5523583
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fras Mihael Peter, razrešen 20. 5.
1999; direktor Gomez Diego Andres, Bue-
nos Aires, Argentina, AV. Gral. PAZ 7144,
imenovan 20. 5. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1999.

Rg-406008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02739 z dne 23. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ALKALOID, družba z omejeno od-
govornostjo za trgovino in storitve, Ljub-
ljana, sedež: Celovška c. 40a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17373/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5608139
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Hafner Rozeta, razrešena 31. 5.
1999; zastopnik Kiridžiev Aleksandar,
Skopje, Makedonija, Naroden front 35/1,
imenovan 1. 6. 1999 zastopa družbo kot
v.d. direktorja.

Rg-406011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02757 z dne 18. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32033/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422383
Firma: TRANSPORT OŠEP, prevozi v

mednarodnem prometu, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSPORT OŠEP,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež. 1235 Radomlje, Gostičeva
39b, Nožice

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ošep Drago, Radomlje, Go-

stičeva cesta 39b, Nožice, vstopil 25. 5.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ošep Drago in zastopnica Ošep Mir-
jana, oba iz Radomelj, Gostičeva cesta 39b,
Nožice, imenovana 25. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-406013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02760 z dne 16. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32020/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420429
Firma: SVILAR CONSULTING, davčno

in podjetniško svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SVILAR CONSULTING,

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

govornsotjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Brilejeva

ul. 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Svilar Branka, Ljubljana,

Brilejeva ul. 9, vstopila 24. 5. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Svilar Branka, imenovana 24. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 31. 1. 2000 / Stran 545

Rg-406014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02776 z dne 13. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SN, Studio za nego in oblikovanje,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Tovarniška 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5399068
Firma: SN, Zastopstvo Hermann Lan-

ge in modno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SN, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Tesovniko-

va 31
Osnovni kapital: 2,123.531,27 SIT
Ustanoviteljica: Novak Sonja, Ljubljana,

Škerjančeva 8, vstopila 11. 6. 1990, vložila
2,123.531,27 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-406017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03157 z dne 13. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32123/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1429965
Firma: OPTISET, okulistična ordinaci-

ja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OPTISET, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1110 Ljubljana-Moste, Rojče-

va 26
Osnovni kapital: 2,593.000 SIT
Ustanoviteljica: Setnikar Terbežnik Blan-

ka, Ljubljana, Podutiška cesta 143, vstopila
6. 6. 1999, vložila 2,593.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Setnikar Terbežnik Blanka in za-
stopnik Setnikar Franc, oba iz Ljubljane, Po-
dutiška cesta 143, imenovana 6. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 85122 Specialistična iz-
venbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-406018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03180 z dne 2. 7. 1999 pod št. vložka
1/32092/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1429981
Firma: SI INVEST, družba za poslovno

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SI INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 116
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: EUROIN FOND MANAGE-

MENT, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, vsto-
pil 7. 6. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Mulej Marko, Vrhnika, Voljčeva 8,
imenovan 7. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov.

Rg-406019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03519 z dne 8. 7. 1999 pod št. vložka
1/32115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podakti:

Matična št.: 1430351
Firma: PARCEL, špedicija in logistika,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 48a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: LEMA-ERSA, družba za

upravljanje in naložbe, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21, vložila 21.000 SIT, in SCH-
NECKERNREITHER INTERNATIONAL, Ge-
sellschaft mit beschrankter Haftung, Ansfel-
den, Avstrija, Traunuferstr. 113, vložil
2,079.000 SIT – vstopila 28. 6. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kovač Stanislav, Izola, Obrtna 3, in
prokurist Schneckenreither Alfred ml.,
Traun, Avstrija, Untere Dorfstrasse 20, ime-
novana 28. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-

govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri vpisu firme ustanovitelja so bile tuje
črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da
so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-406020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03535 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa OPTI-COM, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., sedež: Toma Brejca 12,
1234 Mengeš, pod vložno št.
1/12898/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, deležev, dejavnosti in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5516056
Firma: OPTI-COM, d.o.o., optika, inže-

niring, Mengeš, Japljeva 12
Sedež: 1234 Mengeš, Japljeva 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Majcen Vladimir, Kranjska

Gora, Ledine 10, ter Majcen Marija in Maj-
cen Boštjan, oba iz Mengša, Japljeva 12,
vstopili 25. 5. 1991, vložili po 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majcen Vladimir, razrešen 24. 6.
1999; direktor Majcen Boštjan, imenovan
24. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 9. 7. 1999: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 553
Gostinske storitve prehrane.
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Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, napr in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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; 5530 Dejavnost rehrambenih
gostinskih obratov; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-406021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03537 z dne 9. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa YANNI MOBITEL, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na Rakovo
jelšo 131, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31193/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 1328654
Dejavnost, izbrisana 9. 7. 1999: 3220

Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 3220
Prozvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih naprav;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa.

Rg-406026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03388 z dne 5. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa BUILD, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 64a, se-
dež: Šmartinska 64a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14950/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
naslova sedeža, kapitala, ustanovitelja, de-
leža, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5575117
Firma: BUILD, gradbeno podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šturbej Bojan, izstopil

10. 6. 1999; Korać Ferhan, Domžale, Ljub-

ljanska c. 84, vstopil 28. 11. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šturbej Bojan, razrešen 10. 6. 1999;
Korać Fehran, razrešen 10. 6. 1999 kot
zastopnik in imenovan za direktorja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 6. 1999.

Rg-406027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03330 z dne 5. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa PREKOV, Podjetje za predelavo
kovin in izdelkov iz plastičnih in umet-
nih mas ter orodjarstvo, d.o.o., sedež:
Podsmreka 3e, 1356 Dobrova, pod vlož-
no št. 1/04496/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo priimka in
naslova ustanoviteljice in zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5873649
Sedež: 1356 Dobrova, Podsmreka 3e
Ustanoviteljica: Absec Darja, Domžale,

Prečna ul. 15, vstopila 5. 12. 1996, vložila
1,833.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Absec Darja, imenovana 5. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-406029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03389 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PRECISA-CNC-TRADE, obdelovalni
stroji, d.o.o., sedež: Savska c. 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25987/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5886236
Osnovni kapital: 2,334.604,34 SIT
Ustanovitelja: PRECISA CNC WERK-

ZEUGMASCHINEN GMBH, Dunaj, Gebler-
gasse 20, vložil 1,750.953,34 SIT, in Gr-
čar Marjan, Ljubljana, Bizjanova 3, vložil
583.651 SIT – vstopila 13. 1. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 6. 1999.

Rg-406030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02538 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GRADIUM, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Preglov trg 15, sedež: Preglov trg
15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5793815
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 4. 1999.

Rg-406031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02534 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa VI-BO, organizacija in logistika v
mednarodnem transportu, d.o.o., sedež:
Ljubljanska 69, 1293 Šmarje Sap, pod
vložno št. 1/07189/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev in spremem-
bo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5376050
Dejavnost, izbrisana 6. 7. 1999: 5530

Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Dejavnost prehrambenih obratov; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

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

Rg-406032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01766 z dne 6. 7. 1999 pod št. vložka
1/32102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1413490
Firma: EFINTRA AG, Podružnica Ljub-

ljana
Skrajšana firma: EFINTRA, Podružnica

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tugomerje-

va 59
Ustanoviteljica: EFINTRA AG, Andelfin-

gen, Schlossgasse 10, vstopila 1. 2. 1999,
odgovornost: vpisana kot ustanoviteljica po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovšin Tomaž, Ljubljana, Tugomerje-
va 59, imenovan 1. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-406033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02596 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa KANAL 8, Podjetje za informiranje,
telekomunikacije, marketing in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob Ljubljanici
36a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, usta-
novitelja in zastopnika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5777178
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Sedež: 1000 Ljubljana, Trpinčeva 39
Ustanovitelj: Nikolič Predrag, izstopil

22. 4. 1999; Nikolič Robert, Ljubljana, Jak-
čeva 24, vstopil 22. 4. 1999, vložil
2,014.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolič Predrag, razrešen 30. 6.
3999; direktor Nikolič Robert, imenovan
30. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
3220 Prozvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, napr in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 6420 Telekomunika-
cije; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

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

Rg-406036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02616 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa EMPI, zunanja trgovina, inženiring,
projektiranje, družba z omejeno odgo-
vornostjo, Ljubljana, sedež: Polanškova
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03834/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5807964
Sedež: 1000 Ljubljana, Aučinova 6
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1999: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1999.

Rg-406038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/02639 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BIROOPREMA VOVK, podjetje za
uvoz in izvoz, trgovino, zastopanje, po-
sredovanje in kooperacije, d.o.o., sedež:
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11184/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev, uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5464714
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Vovk Roman, Ljubljana,

Štefanova 5, in Huber Ana, Ljubljana, Grab-
lovičeva 38, vstopila 23. 1. 1991, vložila
po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 4. 1999.

Rg-406040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02620 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa LOGAR COMPANY TRANSPORTI,
podjetje za marketing in trgovino, d.o.o.,
Keršičeva 20, Trbovlje, sedež: Keršiče-
va 20, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/12727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža
in zastopnikov, uskladitev in spremembo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5679290
Firma: LOGAR COMPANY TRANS-

PORTI, podjetje za marketing, prevoz to-
vora in oseb, v notranjem in mednarod-
nem cestnem prometu, d.o.o.

Sedež: 1420 Trbovlje, Vreskovo 10d
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Funkl Drago, razrešen 16. 12. 1994;
Logar Vincenc, Trbovlje, Keršičeva cesta
20, razrešen 7. 4. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, in Logar Jože, Tr-
bovlje, Keršičeva cesta 20, razrešen 7. 4.
1999 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka, ki zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 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; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-

skim materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 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; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 92610 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 4. 1999.

Rg-406041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01814 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa IGEA, razvoj, svetovanje in storitve
s področja geografskih informacijskih si-
stemov, d.o.o., sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05521/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, naslova ustano-
vitelja in zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5336236
Ustanovitelji: Šuntar Aleš, Kranj, Tuga

Vidmarja 6, in Mivšek Edvard, Vrhnika, Par-
tizanski tabor 11, vstopila 13. 5. 1991, vlo-
žila po 1,665.838,24 SIT, ter IGEA, razvoj,
svetovanje in storitve s področja geograf-
skih informacijskih sistemov, d.o.o., Ljub-
ljana, Koprska 94, vložila 462.732,80 SIT,
Fajfar Dušan, Kranj, Breg ob Savi 55a, vlo-
žil 416.459,56 SIT, in Puhar Martin, Ljub-
ljana, Ul. bratov Učakar 48, vložil
416.459,56 SIT, vstopili 25. 3. 1999 – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuntar Aleš, imenovan 10. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
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vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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.; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju 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; 7415

Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1999.

Rg-406042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01851 z dne 8. 7. 1999 pri subjektu
vpisa CENTODUE, trgovina in ekonom-
ske storitve, d.o.o., sedež: Poljanska uli-
ca 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30594/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice in za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5732093
Ustanovitelja: Cilenšek Bolčina Vesna,

izstopila 25. 3. 1999; Zupančič Davor, Trst,
Italija, Via Srečko Kosovel 49, in Viviani Mi-
riam, Trst, Italija, Monrupino, Rupin Grande
162, vstopila 21. 7. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cilenšek Bolčina Vesna, razreše-
na 25. 3. 1999; direktor Svab Erik Muggia,
Viale 25. aprile št. 24, imenovan 25. 3.
1999.

Rg-406046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02604 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GAZOR, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Hrastnik, sedež: Novi Log 19a, 1430
Hrastnik, pod vložno št. 1/24263/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža, kapitala in dele-
ža, uskladitev in spremembo dejavnosti,
spremembo naslova zastopnika in ustanovi-
telja ter akta o ustanovitvi in uskladitev z ZG
s temile podatki:

Matična št.: 5841046
Firma: GAZOR, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: GAZOR, d.o.o.
Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta 1. ma-

ja 76
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Garić Zoran, Hrastnik, Novi

log 19a, vstopil 2. 7. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Garić Zoran, imenovan 2. 7. 1993,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-

delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 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, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 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 rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo 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
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
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raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina 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
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški

promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

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

Rg-406049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02598 z dne 19. 7. 1999 pri subjektu
vpisa HOPRA, HOFER & CO., Podjetje za
proizvodnjo, storitve, trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.n.o., Litija, sedež:
Kidričeva c. 19, 1270 Litija, pod vložno
št. 1/19996/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
zastopnika, uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5692075
Sedež: 1270 Litija, Prvomajska 3
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Praunseis Vidu, ki je bil razrešen
13. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 4532 Izolacijska dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-

ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1999.

Rg-406050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03385 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PLATANA, podjetje za proizvodnjo,
storitve, gostinstvo in trgovino, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Wolfova 5/I, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18742/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deleža, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5641667
Osnovni kapital: 41,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hace Milan, Ljubljana, Pre-

šernova 17, vstopil 30. 3. 1992, vložil
41,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 21. 7. 1999: 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52270 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kamov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost odda-
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janja sob gospodinjstev turistom; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev tu-
ristom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 6. 1999.

Rg-406051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02589 z dne 22. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ARTEX, projektni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ziherlova ulica 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04898/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338972
Dejavnost, izbrisana 22. 7. 1999:

70100 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami.

Rg-406053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03939 z dne 23. 7. 1999 pri subjektu
vpisa OKORN IN OKORN GRAFA, stori-
tve, d.n.o., sedež: Ižanska cesta 94,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1380575
Ustanovitelja: Okorn Jožef, izstopil

30. 6. 1999; Okorn Marija, Ljubljana, Ižan-
ska c. 94, vstopila 30. 6. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Okorn Jožef, razrešen 30. 6. 1999;
zastopnica Okorn Marija, imenovana 30. 6.
1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1999.

Rg-406057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03892 z dne 26. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32160/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430742
Firma: FONET, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Bojan, Ljubljana,

Škerljeva ul. 9, vstopil 7. 7. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupančič Bojan in prokuristka Zu-
pančič Nataša, oba iz Ljubljane, Škerljeva
ul. 9, imenovana 7. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih spremenikov, na-
prav 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; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
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 spcialnih 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; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
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.; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6420 Telekomunikacije; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-406058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03954 z dne 26. 7. 1999 pri subjektu

vpisa ARPA, knjigovodske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Brilejeva 19, sedež: Brilejeva
19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07087/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
deležev, bivališča ustanoviteljev in zastopni-
ka ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5385237
Firma: ARPA, d.o.o., poslovne stori-

tve, trgovina, inženiring, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, C. Andreja Bi-

tenca 68
Ustanovitelja: Štruklec Elvira, izstopila

26. 5. 1999; Štruklec, Gorazd, Mengeš,
Murnova ul. 7, vstopil 20. 6. 1992, in Kore-
lič Igor, Ljubljana, Rozke Usenik 15, vstopil
1. 9. 1994, vložila po 1,312.950 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korelič Igor, imenovan 3. 7. 1995,
kot poslovodja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 7. 1999.

Rg-406061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03891 z dne 26. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32158/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430734
Firma: SOKOLINFO, športnoinforma-

cijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SOKOLINFO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Knaus Daniel, Ljubljana,

Vožarski pot 10a, vložil 1,890.000 SIT, in
Vojnović Samo, Ljubljana, Jamnikarjeva ul.
71, vložil 210.000 SIT – vstopila 1. 7.
1999, odgovornsot: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Knaus Daniel in direktor Vojnović Sa-
mo, imenovana 1. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-

delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-406091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04498 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa CEMENTARNA TRBOVLJE, d.d., Tr-
bovlje, Kolodvorska c. 5, sedež: Kolod-
vorska c. 5, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/00989/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034582
Člani nadzornega sveta: Blaznek Franc,

Sluga Ignac in Škalički Dušan, izstopili 17. 7.
1997; Kralj Boštjan, namestnik predsednika
in Kus Tomislav, predsednik, vstopila 17. 7.
1997, Škrlj Anton, vstopil 17. 7. 1997, ter
Radak Milivoj, Hribar Albin in Popovič Mio-
drag, ponovno vstopili 17. 7. 1997.

Rg-406095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01320 z dne 16. 8. 1999 pri subjektu
vpisa ARBORETUM NOVA, proizvodnja,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Radomlje,
sedež: Volčji Potok 3, 1235 Radomlje,
pod vložno št. 1/25268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5842395
Ustanovitelja: Narat Janez, Domžale,

Perkova 23a, in Ocepek Aleš, Radomlje,
Gostičeva 85, vstopila 21. 1. 1994, vložila
po 2,244.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-406096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01323 z dne 16. 8. 1999 pri subjektu
vpisa PRIMOŽ ULAGA, Podjetje za trgovi-
no, marketing in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Polanškova ul. 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11007/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev in osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5474434
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ulaga Primož, Ljubljana, Po-

lanškova ul. 10, vstopil 30. 1. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 16. 8. 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 trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina 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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina 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, sve-

tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnost drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami 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; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.” brez farmacevtskih
izdelkov.

Rg-406101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02602 z dne 28. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa A GRAD, inženiring, d.o.o.,
sedež: Kolonija 1. maja 24b, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/30553/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5878446
Ustanovitelj: IPOZ, industrija preventivne

osebne zaščite, d.o.o., Trbovlje, izstopil
9. 11. 1998; Štukelj Emil, Celje, Ilirska ulica

10, vstopil 9. 11. 1998, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 11. 1998.

Rg-406103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02612 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Firma: BANK AUSTRIA CREDITAN-

STALT, d.d., Ljubljana
Člana nadzornega sveta: Horhager Franz

in Szekulics Udo, izstopila 11. 5. 1999; Pils
Gertrude in Racher Friedrich, vstopila
11. 5. 1999.

Sprememba statuta z dne 11. 5. 1999.

Rg-406106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02947 z dne 28. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32168/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1420712
Firma: Študentska založba študent-

ske organizacije Univerze v Ljubljani, Za-
vod za založniško dejavnost

Skrajšana firma: ŠTUDENTSKA ZA-
LOŽBA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Beethovno-

va 9
Ustanoviteljica: Študentska organizacija

Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova
ulica 4, vstopila 27. 5. 1999, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Brlek Igor, Zgornje Gorje, Zgornje
Gorje 50, imenovan 1. 6. 1999, zastopa
zavod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 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; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
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dročju humanistike; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 91330 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-406108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03128 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BOFEX, d.o.o., podjetje za trgovino
v domačem in zunanjetrgovinskem po-
slovanju, inženiring, proizvodnja in sto-
ritve, prevozništvo, zastopanje tujih firm,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11417/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5464943
Firma: BOFEX, d.o.o., podjetje za trgo-

vino v domačem in zunanjetrgovinskem
poslovanju, inženiring, proizvodnja in sto-
ritve, prevozništvo, zastopanje tujih firm,
Ljubljana – MERKUR SKUPINA

Skrajšana firma: BOFEX, d.o.o., Ljub-
ljana – MERKUR SKUPINA

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152, Hala V/III

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih spremenikov, naprav in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404

Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo 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 debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina 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 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 tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno 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; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55232 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač

in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 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 pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
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; 74400 Oglaševanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov”, brez farmacevtskih izdelkov.

Firma se v celoti glasi: BOFEX, d.o.o.,
podjetje za trgovino v domačem in zunanjetr-
govinskem poslovanju, inženiring, proizvod-
nja in storitve, prevozništvo, zastopanje tujih
firm, Ljubljana – MERKUR SKUPINA.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 6. 1999.

Rg-406110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03377 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa INTERDOM-NEPREMIČNINE, Pod-
jetje za promet nepremičnin, d.d., se-
dež: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22883/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5759811
Član nadzornega sveta: Babšek Franc,

izstopil 24. 4. 1999; Pance France, vstopil
4. 6. 1999.

Rg-406112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03547 z dne 28. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GRADIS, Strojno prometna opera-
tiva, d.d., sedež: Šmartinska 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06850/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5074975
Sprememba statuta z dne 24. 6. 1999.

Rg-406114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03801 z dne 26. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32162/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1430653
Firma: SLOVENIJA ONLINE – SIOL IN-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 15
Osnovni kapital: 1.236,648.150 SIT
Ustanovitelj: TELEKOM SLOVENIJE,

d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, vstopil 15. 7.
1999, vložil 1.236,648.150 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marić Sreta, Ljubljana, Štihova 11,
imenovan 15. 7. 1999.

Člana nadzornega sveta: Kramberger Mi-
ran in Zupan Adolf, vstopila 15. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 64200 Teleko-
munikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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 oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-406115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03822 z dne 16. 8. 1999 pri subjektu
vpisa PRIMAPLIN, trgovsko podjetje z
energetskimi prozvodi, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24729/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
firme ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5808812
Ustanovitelja: PAM GAS B.V., Zutphen,

Industrieweg 102, vložil 1.817,831,730 SIT,
in BUTAN PLIN LJUBLJANA, d.d., Ljubljana,
Verovškova 70, vložil 465.500 SIT – vstopila
1. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-406116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03922 z dne 23. 7. 1999 pri subjektu

vpisa SVILANIT, Tekstilna tovarna, d.d.,
sedež: Kovinarska 4, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/00696/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5036500
Člani nadzornega sveta: Cicmil-Trtnik

Dragana, vstopila 23. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana 23. 7. 1999: 1721

Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5551 Storitve menz.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1999: 1720
Tkanje tekstilij; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5551 Dejavnost menz.

Rg-406117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04077 z dne 27. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA – Sistemi sekundarne ener-
getike, d.d., Ljubljana, Stegne 21, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09850/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo članov nadzornega sveta in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5437504
Člani nadzornega sveta: Kurent Igor, iz-

stopil 24. 11. 1998; Triller Igor in Godec
Jože, izstopila in ponovno vstopila 25. 5.
1998, ter Vrhovec Boris, vstopil 24. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204

Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in reivzijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” brez revizijske de-
javnosti.

Sprememba statuta z dne 8. 7. 1999.

Rg-406118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04087 z dne 19. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1313754
Firma: ZAVOD MISSS, mladinsko in-

formativno svetovalno središče Slove-
nije

Skrajšana firma: ZAVOD MISSS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kunaver-

jeva 2
Ustanovitelj: Raičević Ljubomir, Ljublja-

na, Omersova ulica 71, vstopil 30. 6. 1998,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Raičević Ljubomir, imenovan 30. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 8531 Institucionalno social-
no varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro “92.62 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti” brez dejavnosti marin.

Rg-406119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04206 z dne 23. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PID KMEČKA DRUŽBA, Pooblašče-
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na investicijska družba, d.d., sedež: Steg-
ne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnilni sklep Srg 99/3680 –
izstop članice nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5885809
Članica nadzornega sveta: Korent Mag-

dalena je izstopila 2. 7. 1999.

Rg-406121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01446 z dne 13. 7. 1999 pri subjektu
vpisa DYMEX, trgovska družba z omejeno
odgovornostjo, Ljubljana, sedež: Kotniko-
va 19a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, zastopnikov in družbene pogod-
be ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728436
Osnovni kapital. 2,500.750 SIT
Ustanovitelj: Fritz Paul Zwald, izstopil

6. 11. 1997; Brungger Urs Markus, Sel-
zach, Gansebruhlweg 5, vstopil 6. 11.
1997, vložil 2,277.756 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brungger Urs Markus, imenovan
6. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 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
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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1997.

Rg-406122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03141 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa IXTLAN, consulting, d.o.o., Ljublja-

na, sedež: Kersnikova 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5697867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jober Robert, razrešen 7. 6. 1999;
direktor Cevc Marko, Ljubljana, Peričeva
ulica 30, imenovan 7. 6. 1999.

Rg-406123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02288 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa RIVAL VAROVANJE, družba za va-
rovanje oseb in premoženja, d.o.o., se-
dež: Trg OF 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28228/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, se-
deža, zastopnika in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5953243
Sedež: 1000 Ljubljana, Staničeva 41
Ustanovitelja: Zbačnik Miroslava in Zbač-

nik Ivan, izstopila 1. 3. 1999; VARNOST
BEŽIGRAD, podjetje za varovanje premo-
ženja, d.d., Ljubljana, Staničeva 41, vstopi-
la 1. 3. 1999, vložila 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majhenič Jure, Domžale, Dobovlje 2,
imenovan 2. 4. 1999; direktor Gregorc Ja-
nez, razrešen 2. 4. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 4. 1999.

Rg-406127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03063 z dne 12. 7. 1999 pri subjektu
vpisa HARMAL, ROSIĆ, Zaključna dela v
gradbeništvu, k.d., sedež: Groharjeva 4,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/19192/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5641985
Sedež: 1231 Ljubljana, Pot k sejmi-

šču 30.

Rg-406129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01405 z dne 15. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32134/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387863
Firma: BEWARE, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Višnja gora
Skrajšana firma: BEWARE, d.o.o., Viš-

nja gora
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1294 Višnja gora, cesta tal-

cev 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Koprivšek Boštjan, Ljub-

ljana, Celovška 189, in Novak Matjaž, Viš-
nja gora, Cesta talcev 9, vstopila 12. 3.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Novak Matjaž in Koprivšek Bošt-
jan, imenovana 12. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
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nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
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; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-406132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02239 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PROCTER & GAMBLE, Marketing in
trgovske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, se-

dež: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25589/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov, uskladitev dejavnosti, popravo deleža
in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5847699
Ustanovitelja: PROCTER & GAMBLE

EASTERN EUROPE, INC, Hamilton, Ohio,
ZDA, Cincinnati, Confry of Hamilton, vstopil
22. 4. 1994, vložil 6,682.500 SIT, in
PROCTER & GAMBLE CENTRAL & EAST-
ERN EUROPE INVESTMENT, INC., Cincin-
nati, Ohio, ZDA, One Procter & Gamble
Plaza, vstopil 5. 1. 1998, vložil 67.500 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pentek Andreas, Madžarska, Szekes-
fehervar, Kadosca u. 64, imenovan 9. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje.

Rg-406135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03097 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa GMS, Podjetje za elektroniko, ra-
čunalništvo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Hrastnik, sedež: Pot Josipa Brinarja 14,
1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/06762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5370035
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjup Sašo, vstopil 16. 7.

1997, vložil 840.000 SIT, in Gorjup Manja,
vstopila 1. 3. 1998, vložila 1,260.000 SIT,
oba iz Hrastnika, Pot Josipa Brinarja 14,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 6. 7. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 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; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 31. 1. 2000 / Stran 557

pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov, 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55510 Dejavnost menz; 60220 Dejavnost
taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74400 Og-
laševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 5. 1999.

Rg-406137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00311 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa HETA EXPORT – IMPORT, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg
13, sedež: Preglov trg 13, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, deleža,
zastopnikov in akta o ustanovitvi družbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5825105
Firma: HETA EXPORT – IMPORT, tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež:  1000  Ljubljana,  Nove  Fuži-

ne 45
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kumalić Izedin, Ljubljana,

Preglov trg 13, vstopil 25. 11. 1993, vložil
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ku-
malić Izedin, Ljubljana, Preglov trg 13, razre-
šen 24. 6. 1999 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, in Kumalić Hamo, Jesenice,
Cesta revolucije 1b, razrešen 24. 6. 1999
kot direktor in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 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; 5273 Popravilo ur, nakita;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 60220 Dejavnost tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 6. 1999.

Rg-406139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03047 z dne 5. 7. 1999 pod št. vložka

1/32095/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420887
Firma: OVITEK, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Riharjeva 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šega Keti, Ljublja-

na-Šmartno, Šmartno 30, vstopila 5. 6.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šega Keti, imenovana 5. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74400 Oglaševa-
nje.

Rg-406142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03434 z dne 21. 7. 1999 pri subjektu
vpisa SHELL ADRIA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1414321
Osnovni kapital: 565,398.705,62 SIT
Ustanovitelj: SHELL OVERSEAS HOLD-

INGS LIMITED, London Sei 7 NA, Shell
Centre, vstopil 29. 4. 1999, vložil
565,398.705,62 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 7. 1999.

Rg-406143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03675 z dne 21. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32147/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430475
Firma: NED-KOM, zunanja, notranja tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: NED-KOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Nedeljko Dragica, Ljub-

ljana, Gramozna pot 3, in Kokalj Marija,
Ljubljana, Pot na Labar 31, vstopili 21. 6.
1999, vložili po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorici Nedeljko Dragica in Kokalj Marija,
imenovani 21. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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-
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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
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-406144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03124 z dne 15. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1421085
Firma: M4M, investicijsko in sveto-

valno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 319

Skrajšana firma: M4M, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Duj-
najska 319

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Matjaž, Ljublja-

na, Dunajska 319, vstopil 1. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgoršek Matjaž, imenovan 1. 6.
1999.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina

na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-406338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03642 z dne 21. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32149/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422979
Firma: UTIS, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UTIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Žeje pri Ko-

mendi 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Uranič Janez in Uranič Moj-

ca, oba iz Komende, Žeje pri Komendi 3,
vstopila 14. 6. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uranič Janez, imenovan 14. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov.

Rg-406410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01671 z dne 18. 8. 1999 pri subjektu
vpisa LIBOT, trgovina, proizvodnja in za-
stopanje, Ljubljana, sedež: Ul. Ivana Se-
lana 37, 1351 Brezovica, pod vložno št.
1/14476/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanovitelja in
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5843057
Firma: LIBOT, d.o.o., trgovina, pro-

izvodnja in zastopanja
Ustanoviteljica: Korošec Vladimir, izsto-

pil 29. 3. 1999; Korošec Jožefa, Brezovi-

ca, Ulica Ivana Selana 37, vstopila 29. 3.
1999, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 8. 1999.

Rg-406413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02865 z dne 17. 8. 1999 pri subjektuv
pisa ELDATA INŽENIRING, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ob žici 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, naslova zastopnice in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5302714
Ustanovitelji: ELDATA INŽENIRING,

d.o.o.,  Ljubljana,  Ob žici  3,  vstopil
18. 9. 1998,  vložil  575.000 SIT,  Glavnik

Borut,  Ljubljana,  Ob  žici  3,  vstopil
20. 11. 1989, vložil 2,300.000 SIT, in
Braz Mojca, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
82, vstopila 20. 11. 1989, vložila
1,725.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Braz Mitja in Glavnik Mitja, izstopila
27. 5. 1999, ter Mikolič Bojan, izstopil
18. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Braz Mojca, imenovana 29. 7.
1994.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 5. 1999.

Rg-406417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02955 z dne 24. 8. 1999 pri subjektu
vpisa MAVICO, trgovina, trženje in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Vrtnarija 11, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/31588/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1365746
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 58
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

28. 5. 1999.

Vsebina

Sodni register 505
Koper 505
Kranj 528
Ljubljana 539
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Irena Tršinar

CENTRALNI REGISTER
PREBIVALSTVA
z orisom razvoja, komentarjem zakona ter angleškim prevodom zakona

Na prelomu tisočletja so se pri registriranju prebivalstva v Sloveniji zvrstili pomembni dogodki. Največ
sprememb je bil gotovo deležen centralni register prebivalstva (CRP). Avtorica doslej najobsežnejšega
slovenskega dela na tem področju poudarja, da si v tem obdobju preteklost podaja roko s prihodnostjo.

Vsebina knjige z naslovom CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA potrjuje to njeno trditev. Zgodovinski
pregled nas spomni na dvorni sklep Marije Terezije o uveljavitvi domovinske pravice, na številne predpise,
sprejete po drugi svetovni vojni, na uvedbo enotne matične številke, na varstvo osebnih podatkov in na
sedanji čas uveljavljanja novega Zakona o centralnem registru prebivalstva.

Po prikazu registra prebivalstva v evropskih državah je v osrednjem delu knjige objavljen ZAKON O
CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA  z obširnim KOMENTARJEM k posameznim členom. Sledita
besedilo Uredbe o načinu določanja osebne  identifikacijske številke in pregled vseh zakonov, ki določajo
uporabo CRP-ja in EMŠO-ja.

Knjigo zaključujeta angleški povzetek njene vsebine in prevod besedila zakona. Za posladek pa je priložen
seznam najpogostejših imen in priimkov prebivalcev Slovenije.

Cena 3996 SIT z DDV  10511
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


