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Sodni register

CELJE

Rg-401102
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00165 z dne 4. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa PARON, predelava plastičnih
mas, kovinsko predelovalna dejavnost,
trgovina na debelo in drobno ter marke-
ting, d.o.o., sedež: Lahomno 9, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00776/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti – spremembo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5851858
Firma: PARON, lesna industrija, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Rečica 100
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-

belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe o usta-
novitvi z dne 13. 5. 1996.

Rg-404724
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00972 z dne 17. 6. 1999 pri
subjektu vpisa NARAVNO ZDRAVILIŠČE
TOPOLŠICA, d.d., sedež: Topolšica 77,
3326 Topolšica, pod vložno
št. 1/00685/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5259274
Člani nadzornega sveta: Zupanc Darko

in Dobnik Tanja, izstopila 17. 9. 1998; Ži-
gon Stane – predsednik, ponovno vstopil
17. 9. 1998, ter Krnc Gorazd – namestnik
predsednika, Ješelnik Alojz, Lamut Martina
in Pivko Iztok, vstopili 11. 9. 1998.

Sprememba statuta z dne 17. 9. 1998.

Rg-404782
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01255 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ZBIL, Gradbeništvo, pro-
izvodnja, trgovina, Rogaška Slatina,
d.o.o., Rogaška Slatina, Spodnje Sečo-
vo 85a, sedež: Spodnje Sečovo 85a,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/05858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, povečanje osnovnega kapitala in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5796962
Firma: ZBIL, Gradbeništvo, proizvod-

nja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ZBIL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zbil Silva in Zbil Branko,

oba iz Rogaške Slatine, Spodnje Sečovo
85a, vstopila 18. 5. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obut-
ve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
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pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-404806
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00757 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJE, gospodinjski
aparati, delniška družba, Velenje, sedež:
Partizanska 12, 3503 Velenje, pod vlož-
no št. 1/00461/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
zastopnika, statuta in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5163676
Firma: GORENJE, gospodinjski apa-

rati, d.d.
Skrajšana firma: GORENJE, d.d.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

na uprave Meh Borut in Vitežnik Ivan, razre-
šena 17. 7. 1998; člana uprave Bahun Dra-
go, Velenje, Uriskova 32, in Bobinac Fra-
njo, Celje, Pod gabri 1, ki od 17. 7. 1998
zastopata družbo skupaj s predsednikom
uprave, in članica uprave Miheljak Marija,
Slovenj Gradec, Pod graščino 28, imeno-
vana 17. 7. 1998, ki zastopa družbo skupaj
s predsednikom uprave.

Člani nadzornega sveta: Jančar Tomaž,
Berločnik Rafko, Toplak Jure, Kovač Mar-
jan, Tomaž Aljoša, Šepič Rudi in Živko Ja-
nez, izstopili 17. 7. 1998; Voljč Marko, Kun-
tarič Tomaž, Majzelj Anton, Pavlin Branko in
Sočan Lojze, vstopili 17. 7. 1998, ter Br-
ložnik Irena in Krenker Drago, vstopila
19. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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; 66020 Dejavnost pokojninskih
skladov.

Sprememba statuta z dne 17. 7. 1998.

Rg-405621
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01221 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KAPLJA, mednarodno pod-
jetje za trgovino in transport, d.o.o., Lju-
bečna, Rožna ulica 1, Škofja vas, sedež:
Ljubečna, Rožna ulica 1, 3211 Škofja
vas, pod vložno št. 1/04180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5791405
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sitar Jožef, izstopil

4. 12. 1998; Sitar Alenka, Škofja vas, Rož-
na ulica 1, Ljubečna, vstopila 4. 12. 1998,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-405712
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00954 z dne 28. 5. 1999 pod
št. vložka 1/06969/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1330969
Firma: GORIČNIK – SIMON ARNŠEK,

trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: GORIČNIK – SIMON

ARNŠEK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3000 Celje, Gorica pri Šmart-

nem 38
Ustanovitelja: Arnšek Simon, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Arnšek Ana,
ki je vložila 500 SIT in ne odgovarja, oba iz
Celja, Gorica pri Šmartnem 38, vstopila
28. 9. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Arnšek Simon, ki zastopa družbo brez
omejitev kot komplementar, in prokuristka
Arnšek Ana, imenovana 28. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 2852 Splošna mehanična
dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-

jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga zak-
ljučna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Opombe: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
74.14 vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-407643
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00702 z dne 28. 7. 1999 pri
subjektu vpisa INFORMATIKA ROGAŠKA,
računalniški inženiring, d.o.o., Rogaška
Slatina, sedež: Zdraviliški trg 14, 3250
Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/05049/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5540852
Ustanovitelj: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA

HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 14, izstopilo 17. 4. 1998;
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 14, vstopilo 17. 4.
1998, vložilo 13,830.766 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-407647
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00291 z dne 8. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARTES, računalniška avtoma-
tizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Ve-
lenje, Efenkova 61, sedež: Efenkova 61,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/04356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe in zastopnika
ter povečanje osnovnega kapitala družbe z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5627559
Osnovni kapital: 2,100.851,66 SIT

Ustanovitelj: Budnjo Enver, Sarajevo,
Đerdapska 128, vstopil 28. 5. 1992, vložil
2,085.185,15 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mitrovič Gabriela, razrešena 13. 4.
1999; Budnjo Enver, razrešen 13. 4. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.

Rg-407648
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00494 z dne 8. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIGARO, Storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 1, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenic zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5073090
Ustanoviteljica: Krnc Darja in Solina An-

tonija, izstopili 26. 3. 1998, Makari Bernar-
da in Vovk Marija, izstopili 19. 5. 1998;
Tičić Ljudmila, Velenje, Kardeljev trg 1, vsto-
pila 5. 11. 1993, vložila 3,151.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-407650
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00219 z dne 8. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MIEL, Elektronika, d.o.o., se-
dež: Prešernova 8, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01453/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev, spremembo za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5355745
Ustanovitelja: Jeram Majda, izstopila

6. 11. 1998; Jerman Milan, Braslovče,
Spodnje Gorče 15, vstopil 12. 3. 1990, in
MIEL ELEKTRONIKA, d.o.o., Velenje, Pre-
šernova 8, vstopil 6. 11. 1998, vložila po
844.797,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeram Milan, imenovan 12. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Jeram Majda, razrešena 21. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
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
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Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-

som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407652
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01041 z dne 14. 7. 1999 pri
subjektu vpisa GIZ DRAVINJSKA DOLINA,
Gospodarsko interesno združenje turiz-
ma, gospodarstva, podjetništva in kme-
tijstva, sedež: Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/06777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1271482
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kozmus Janez, razrešen 23. 12.
1998; direktorica Švab Kavčič Irena, Slo-
venske Konjice, Spodnje Preloge 40, ime-
novana 1. 1. 1999, zastopa združenje brez
omejitev.

Rg-407659
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00102 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa BERTY & JUKA, Podjetje
za gradbeništvo, trgovino in storitve,

d.o.o., Celje, sedež: Ulica XIV. divizije 14,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03129/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, firme in sedeža, zastop-
nika, dejavnosti ter akta o ustanovitvi d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5850363
Firma: GRAD MONT, gradbeništvo, tr-

govina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAD MONT, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Cesta na Dobro-

vo 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Petrej Karnica, izstopila

26. 11. 1998; Horvatič Jurij, Celje, Podja-
vorškova ul. 5, vstopil 4. 5. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvatič Jurij, razrešen 22. 3. 1999;
direktor Horvatič Anton Zvonimir, Celje, Ce-
sta na Dobrovo 7, imenovan 22. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 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.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 22. 3. 1999.

Rg-407661
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00168 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Gorica Vele-
nje, sedež: Goriška 48, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05067/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z ZOFVI,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
ustanoviteljice ter spremembo pri zastopni-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5221340
Ustanoviteljica: Skupščina občine Vele-

nje, izstopila 24. 6. 1997; Mestna občina
Velenje, Velenje, Titov trg 1, vstopila 24. 6.
1997, odgovarja omejeno subsidiarno.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Planinc Ivan, Velenje, Graškogorska
12, imenovan 15. 4. 1993, zastopa zavod
kot ravnatelj neomejeno.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
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Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-407662
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00398 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa EMO – KEMIJA, proizvod-
no podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mari-
borska c. 86, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02410/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5453399
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 2466

Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne

2. 4. 1999.

Rg-407664
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00434 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa VEGRAD LESNA, obdela-
va, predelava in proizvodnja izdelkov iz
lesa, d.o.o., sedež: Heroja Gašperja 1,
3325 Šoštanj, pod vložno št. 1/06811/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1195204
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rat Franci, razrešen 1. 11. 1998;
direktor Ledinek Jožef, Celje, Na otoku 8,
imenovan 1. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-407667
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00943 z dne 27. 7. 1999 pri
subjektu vpisa UTEŽ, podjetje za servis in
popravilo tehtnic, d.o.o., sedež: Tehar-
ska 34, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00040/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5144302
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Menart Srečko, razrešen 18. 2.
1997; direktor Inkret Jože, Teharje, Bukovž-
lak 73, imenovan 18. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-407668
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00762 z dne 27. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ZLATI GRIČ, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Graj-
ska 4, 3210 Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/03037/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in
imena družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5102049
Ustanoviteljice: Kapitalski sklad pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, izstopil 19. 3.
1998, Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5/IV, izstopil 30. 1. 1998,
Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Du-
najska 160, izstopila 19. 12. 1997, Lajn-
šček Franc, Slovenske Konjice, Škalce 67,
izstopil 10. 2. 1998, in Regoršek Silvester,
Slovenske Konjice, Preloge pri Konjicah
št. 11, izstopil 11. 5. 1998; Slovenska raz-
vojna družba – za program notranjega od-
kupa, Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
21. 5. 1997, vložila 32,874.000 SIT, AK-

TIVA AVANT I, d.d., Ljubljana, Dunajska 156
(WTC), vstopila 30. 1. 1998, vložila
20,870.000 SIT, AKTIVA AVANT, FINANČ-
NA DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Dunajska 156
(WTC), vstopila 19. 3. 1998, vložila
27,130.000 SIT, Lajnšček Antonija, Sloven-
ske Konjice, Škalce 67, vstopila 10. 2.
1998, vložila 316.000 SIT, in Kojnik Zofija,
Slovenske Konjice, Spodnje Preloge 15,
vstopila 11. 5. 1998, vložila 316.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-407669
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00115 z dne 26. 7. 1999 pri
subjektu vpisa R.S.L., d.o.o., prodajno ser-
visno podjetje, Levec 54, Petrovče, se-
dež: Levec 54, 3301 Petrovče, pod vlož-
no št. 1/00820/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe, spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5317991
Firma: R.S.L., Levec, d.o.o., prodajno

servisno podjetje
Skrajšana firma: R.S.L., d.o.o.
Sedež: 3301 Petrovče, Levec 56c
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelja: Podmiljšak Zlata in Pod-

miljšak Jožef, oba iz Petrovč, Levec 54,
vstopila 27. 10. 1989, vložila po
60,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podmiljšak Jožef, imenovan 13. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 7. 1999.

Rg-407672
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00182 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALPOS KOVINSKO POHIŠTVO,
proizvodnja kovinskega pohištva, d.o.o.,
Ul. Leona Dobrotinška 2, Šentjur, sedež:
Ul. Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/05921/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika, članov nadzornega sveta in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5800986
Firma: ALPOS MIZARSKA PROIZVOD-

NJA, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Arzenšek Janez, razrešen 25. 1.
1999; direktor Hohler Maks, Oplotnica, Ul.
Pohorskega bataljona 25, imenovan 25. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krempuš Mar-
jan, Pusser Peter in Blažič Boris, izstopili
27. 1. 1999; Bevc Mirjan, Gobec Vinko in
Senica Dušan, vstopili 27. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36300
Proizvodnja glasbil; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-407673
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00468 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIT, podjetje za finančni inže-
niring, trženje in svetovanje, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Rudarska 3, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05464/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo fir-
me in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5757371
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Firma: FIT LEASING, Družba za finanč-
ne storitve, d.o.o., Velenje, Rudarska 3

Skrajšana firma: FIT LEASING, d.o.o.
Osnovni kapital: 60,155.000 SIT
Ustanovitelji: Ljubljanska banka – Splo-

šna banka Velenje, d.d., Rudarska 3, vložila
47,700.000 SIT, Berločnik Rafko, Velenje,
Cankarjeva 1a, vložil 530.000 SIT, Dovšak
Lidija, Velenje, Bratov Mravljak 12, vložila
530.000 SIT, Drolc Viljemina, Šoštanj, Skor-
no 32, vložila 265.000 SIT, Rednak Duška,
Velenje, Graškogorska 13, vložila 265.000
SIT, Geršak Peter, Velenje, Kosovelova 24,
vložil 265.000 SIT, Habjan Peter, Mozirje,
Radegunda 82, vložil 1,325.000 SIT, Hu-
dournik Ana, Velenje, Podkraj 25d, vložila
265.000 SIT, Jaušovec Dragica, Velenje,
Kersnikova 11, vložila 265.000 SIT, Kem-
perle Mija, Velenje, Ljubljanska 29b, vložila
265.000 SIT, Krajnc Ana, Velenje, Goriška
cesta 49, vložila 265.000 SIT, Krajnc-Koz-
jek Karolina, Velenje, Kardeljev trg 2, vložila
265.000 SIT, Lah Ana, Velenje, Goriška ce-
sta 57, vložila 530.000 SIT, Markoja Vesna,
Velenje, Podkraj 7e, vložila 265.000 SIT,
Markon Snežana, Velenje, Kajuhova 1, vloži-
la 795.000 SIT, Meža Ivana, Velenje, Pod-
kraj 5b, vložila 265.000 SIT, Osojnik Roma-
na, Velenje, Kardeljev trg 10, vložila 265.000
SIT, Plavše Romana, Topolšica, Topolšica
121, vložila 265.000 SIT, Plazar Majda, Ve-
lenje, Toledova 3, vložila 265.000 SIT, Pod-
goršek Marija, Šmartno ob Paki, Rečica 77,
vložila 1,060.000 SIT, Praznik Srečko, Vele-
nje, Toledova 4, vložil 397.500 SIT, Sle-
menšek Romana, Velenje, Šmarska 16, vlo-
žila 265.000 SIT, Softič Zdenka, Velenje,
Tomšičeva 22, vložila 265.000 SIT, Srebot-
nik Vojka, Velenje, Goriška cesta 42, vložila
265.000 SIT, Šaherl Lea Sibila, Velenje, Go-
riška cesta 42, vložila 265.000 SIT, Škerja-
nec Alojzija, Velenje, Cesta IV/8, vložila
265.000 SIT, Škorjanec Ana, Velenje, Tav-
čarjeva 16, vložila 530.000 SIT, Štumpfel
Jože, Velenje, Kardeljev trg 1, vložil 265.000
SIT, Taušič Vojka, Velenje, Gregorčičeva 12,
vložila 265.000 SIT, Trupej Alenka, Velenje,
Kersnikova 1, vložila 397.500 SIT, Vipavc
Bernarda, Velenje, Goriška cesta 42, vložila
265.000 SIT, Vukelič Nada, Velenje, Pre-
šernova 22d, vložila 265.000 SIT, Zimšek
Marija, Velenje, Šmarska 7, vložila 265.000
SIT, in Žemva Franc, Velenje, Podkraj 16c,
vložila 265.000 SIT – vstopili 10. 12. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 4. 1999.

Rg-407675
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00242 z dne 30. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
TERMALNI VRELCI, d.o.o., terme, Kidri-
čeva 35, Rogaška Slatina, sedež: Kidri-
čeva 35, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05417/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, osnovnih vložkov, firme, sedeža in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5743524
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –

TERMALNI VRELCI, terme, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdra-
viliški trg 15

Ustanovitelj: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-
HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 14, in ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
zdravstvo, hoteli, turizem, Rogaška Slatina,
Zdraviliški trg 14, izstopila 17. 4. 1998;
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, zdravstvo, hote-
li, turizem in upravljanje holding družb, d.d.,
Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14, vstopilo
17. 4. 1998, vložil 256,998.922,18 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 29. 3. 1999.

Rg-407676
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00707 z dne 28. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-
SERVIS INTELEKTUALNIH STORITEV,
d.o.o., poslovne storitve, sedež: Zdravi-
liški trg 14, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05411/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5743451
Ustanovitelj: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –

HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 14, izstopilo 17. 4. 1998;
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 14, vstopilo 17. 4.
1998, vložilo 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-407677
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00704 z dne 28. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-
ZDRAVSTVO, d.o.o., sedež: Zdraviliški
trg 9, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/05499/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5754089
Ustanovitelj: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA,

HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 14, izstopilo 17. 4. 1998;
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 14, vstopilo 17. 4.
1998, vložilo 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-407682
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01264 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa VETERINARSKA POSTAJA
KONJICE, d.o.o., Slovenske Konjice, Ob
potoku 2a, sedež: Ob potoku 2a, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/06411/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5907519
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj – za program notranjega odkupa,
Ljubljana, Dunajska 160, izstopil 3. 7.
1996; Golčer Stanko, Slovenske Konjice,
Škalce 96, vložil 1,800.000 SIT, Krajnc
Martin, Slovenske Konjice, Vešeniška 2, vlo-
žil 1,720.000 SIT, Hren Slavko, Slovenske
Konjice, Škalce 16, vložil 1,680.000 SIT,
Plankl Jože, Slovenske Konjice, Kajuhova
3, vložil 2,010.000 SIT, in Občina Vitanje,
Vitanje, Vitanje 67, vložila 1,260.000 SIT –
vstopili 3. 7. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 11. 1998.

Rg-407683
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00688 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PI-BIP MOUSE, avto šola
in storitve, d.o.o., Šentjur, Prešernova
ulica 23, sedež: Prešernova ulica 23,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/04598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5676576
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Belej Robert, Šentjur, Pre-

šernova ulica 23, vložil 536.500 SIT, in
Voga Janez, Dramlje, Dramlje 16, vložil
1,563.500 SIT – vstopila 16. 7. 1992, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
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4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-

govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejav-
nost 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 go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 60220 Dejavnost

taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri K
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
šifri K 74.14 vse, razen arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 5. 1999.

Rg-407688
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00793 z dne 9. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MOLLIER, storitveno, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Kidri-
čeva 3, Celje, sedež: Kidričeva 3, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02750/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5483549
Dejavnost, izbrisana 9. 7. 1999: 2872

Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 5511
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Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 9000
Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
6420 Telekomunikacije; 9000 Odstranjeva-
nje odpadkov in odplak; druge dejavnosti
javne higiene; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 30 .6. 1999.

Rg-407689
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00284 z dne 8. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ, d.o.o., sedež: Ul. Ivo-Lola Ri-
bar 18, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/00511/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5040388
Osnovni kapital: 19.258,011.197,82

SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 31. 5.
1996, vložila 19.258,011.197,82 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-407751
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00472 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PUV, Nizke in vodne gradnje,
Celje, d.d., sedež: Lava 11, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04306/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, statuta in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5624754
Član nadzornega sveta: Goričan Uroš in

Gerčer Slavko, izstopila 12. 12. 1996; Žo-
har Milan, vstopil 2. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom.

Sprememba statuta z dne 12. 12. 1996.

Rg-407752
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00566 z dne 2. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTOTEHNIKA, Trgovsko in
proizvodno podjetje, Celje, d.d. sedež:
Bežigrajska 13, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00607/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5004144
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Selič Alojz, razrešen 28. 4. 1997;
direktor Milosavljević Dragiša, Maribor, Bol-
fenška ulica 8, imenovan 28. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-407757
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00094 z dne 8. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PUV, Nizke in vodne gradnje,
Celje, d.d., sedež: Lava 11, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04306/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki ter spremembo statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5624754
Osnovni kapital: 621,540.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 11. 12.

1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 37,540.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 11. 12. 1997.

Rg-407758
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00258 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa INGRAD GRAMAT, Trgov-
ska in proizvodna družba, d.d., sedež:
Medlog 7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 16. 3. 1998, sklep o povečanju os-
novnega kapitala z vložki ter pooblastilo
upravi za povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5609887
Predložitev zapisnika skupščine z dne

16. 3. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 3.

1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 50,221.000 SIT, na 578,985.000 SIT.

Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 3.
1998, s katerim ta pooblašča upravo, da
poveča osnovni kapital za največ
289,492.500 SIT z izdajo novih delnic za
vložke.

Rg-407759
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00532 z dne 13. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06994/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be ter pooblastilo upravi za povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1414585
Firma: PUP VELENJE HOLDING, druž-

ba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: PUP VELENJE HOLD-

ING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3320 Velenje, Koroška cesta

37b
Osnovni kapital: 50,096.000 SIT
Ustanovitelji: 99 ustanoviteljev – delni-

čarjev po priloženem obrazcu UST – list 2,
vstopili 5. 5. 1999, vložili 50,096.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mraz Jože, Velenje, Cesta v Bevče
34, imenovan 5. 5. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zdolšek Marjan
– predsednik, Brodnik Marjan – namestnik,
in Peciga Olga, vstopili 5. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 4010
Oskrba z elektriko; 40103 Druga proizvod-
nja elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurir-
ska dejavnost, razen javne pošte; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje 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 podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Dejavnost holdingov; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi iz 34. člena
statuta z dne 5. 5. 1999, ki pooblašča upra-
vo, da poveča osnovni kapital za največ
25,048.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke.

Rg-407768
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00838 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PSC PRAPROTNIK, Prodaj-
no servisni center, d.o.o., sedež: Šaleška
15, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04738/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5757622
Ustanovitelji: Praprotnik Marija, izstopila

25. 8. 1998; Praprotnik Vlado, st., Praprot-
nik Monika in Praprotnik Vlado, ml., vsi iz
Velenja, Šaleška 15, vstopili 18. 5. 1994,
vložili po 565.097,66 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Praprotnik Marija, imenovana 25. 8.
1998.

Rg-407769
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00192 z dne 13. 7. 1999 pri
subjektu vpisa KOLINSKA ROGAŠKI VREL-
CI, d.o.o., Proizvodnja mineralne vode
in brezalkoholnih pijač, sedež: Kidričeva
35, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/02627/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5472598
Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 2.

1999 o pripojitvi k družbi Kolinska prehram-
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bena industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska
c. 30, na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 19. 2. 1999.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-407770
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00296 z dne 13. 7. 1999 pri
subjektu vpisa INGRAD GRAMAT, Trgov-
ska in proizvodna družba, d.d., sedež:
Medlog 7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki ter spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5609887
Osnovni kapital: 578,985.000 SIT
Sprememba statuta z dne 16. 3. 1998.

Rg-407772
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04266 z dne 14. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PO-BO TRADE, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ulica XIV.
divizije 14, Celje, sedež: Ulica XIV. divizi-
je 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03714/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n,o.,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnih deležev, firme, sedeža in zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter usk-
laditev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5612845
Firma: PO-BO TRADE BEGAGIĆ IN BE-

GAGIĆ, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PO-BO TRADE BE-

GAGIĆ IN BEGAGIĆ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Trubarjeva 17
Ustanovitelja: Zafošnik Bojan, izstopil

26. 8. 1994; Begagić Emir in Begagić Sua-
da, oba iz Zenice, Omera Maslića 13, vsto-
pila 26. 8. 1994, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zafošnik Bojan, razrešen 26. 8.
1994, družbenika Begagić Emir in Begagić
Suada, imenovana 26. 8. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 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; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,

rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-407773
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00439 z dne 26. 7. 1999 pod
št. vložka 1/07001/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411560
Firma: NIKO PLAST, trgovina, prede-

lava plastičnih mas, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NIKO PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3212 Vojnik, Voduškova 7
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelja: Krhlanko Matjaž, vložil

1,500.000 SIT, in Krhlanko Martina, vložila
1,100.000 SIT, oba iz Vojnika, Voduškova
ulica 7, vstopila 28. 6. 1999, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Krhlanko Matjaž in Krhlanko Marti-
na, imenovana 28. 6. 1999, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
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zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-

benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60220 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 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; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Opombi: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 74.14 vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-407776
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00281 z dne 27. 7. 1999 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER IUP,
Inštitut za urejanje prostora, Ul. XIV. di-
vizije 14, Celje, d.o.o., sedež: Ul. XIV.
divizije 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02961/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, druž-
benikov in njihovih poslovnih deležev ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5516137
Firma: RAZVOJNI CENTER IUP, inšti-

tut za urejanje prostora, d.o.o.
Skrajšana firma: RAZVOJNI CENTER

IUP, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,741.667,50 SIT
Ustanovitelji: Koželj-Resanovič Špela, iz-

stopila 17. 2. 1999, ter Polutnik Friderik,
Žnidaršič Zdenka, Križnik Jure in Krajnc To-
maž Emerik, izstopili 19. 2. 1999; Berlič
Marjan, Ptuj, Ul. 5. prekomorske br. 7, vsto-
pil 24. 4. 1991, vložil 391.666,80 SIT, Do-
mitrovič-Uranjek Darka, Petrovče, Arja vas
37b, vstopila 24. 4. 1991, vložila
391.666,80 SIT, Presinger Smilja, Celje,
Plečnikova 28, vstopila 24. 4. 1991, vložila
391.666,80 SIT, Kocuvan-Polutnik Alenka,
Ljubljana, Ptujska 20, vstopila 24. 4. 1991,
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vložila 391.666,80 SIT, Romih Radovan, Ce-
lje, Oblakova 1, vstopil 24. 4. 1991, vložil
391.666,70 SIT, Grabar Milan, Celje, Preži-
hova 58, vstopil 1. 4. 1993, vložil
391.666,80 SIT, in Geršak-Podbreznik Alek-
sandra, Celje, Kozakova 7, vstopila 19. 2.
1999, vložila 391.666,80 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 2. 1999.

Rg-407778
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/01033 z dne 27. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PAPILLON, d.o.o., trgovina in pro-
izvodnja, uvoz, izvoz, Kocbekova 15, Lju-
bečna, Škofja vas, Celje, sedež: Kocbeko-
va 15, Ljubečna, 3211 Škofja vas, Celje,
pod vložno št. 1/00768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295653
Osnovni kapital: 19,559.000 SIT
Ustanovitelji: Avžner Vanja, vstopil

26. 11. 1989, vložil 6,519.666,67 SIT,
Avžner Toni, vstopil 30. 4. 1995, vložil
6,519.666,67 SIT, in Avžner Gregor, vsto-
pil 30. 4. 1995, vložil 6,519.666,66 SIT,
vsi iz Škofje vasi, Kocbekova 15, Ljubečna,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 10. 1998.

Rg-407779
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01198 z dne 13. 9. 1999 pri
subjektu vpisa LAVA, Trgovsko – proizvod-
no podjetje, Celje, Lava 2, družba z ome-
jeno odgovornostjo, sedež: Lava 2, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03267/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5545706
Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 9.

1997 o pripojitvi k družbi TRGOVSKO POD-
JETJE CENTER, d.d., Celje, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 18. 9. 1997.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-407780
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01197 z dne 13. 9. 1999 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
CENTER, d.d., Celje, sedež: Brodarjeva
5, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5024609
Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 9.

1997 o pripojitvi družbe LAVA, Trgovsko –
proizvodno podjetje, Celje, Lava 2, d.o.o.,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
18. 9. 1997.

Rg-401342
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00571 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa CLUB 202, ART
MARKETING, prodajna galerija, d.o.o.,
Valentina Orožna 8c, Šentjur pri Celju,
sedež: Valentina Orožna 8c, 3230 Šent-
jur pri Celju, pod vložno št. 1/01172/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo firme in skrajšane firme, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5332915
Firma: USTVARJALNI PRISTAN, izobra-

ževalne in umetniške delavnice, d.o.o.
Skrajšana firma: USTVARJALNI

PRISTAN, d.o.o.
Ustanoviteljici: Jezernik Marko, izstop

10. 12. 1997; Jezernik Andreja in Jezernik
Katja, obe Šentjur, Cesta Valentina Orožna
8c, vstopili 10. 2. 1997, vložili po 392.715
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 2. 1997.

Rg-404699
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00678 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINOTEHNA, medna-
rodno trgovsko podjetje, d.d., Celje, Ma-
riborska 7, sedež: Mariborska 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01098/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5099501
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Ilc Aleš, razrešen 3. 7.
1998; članica uprave Sedovnik Milena, raz-
rešena 3. 7. 1998; član uprave Marovt Ja-
nez, razrešen 3. 7. 1998; član uprave Ber-
ginc Tomaž, razrešen 3. 7. 1998, član upra-
ve Kure Alojz, razrešen 3. 7. 1998; pred-
sednik uprave Geržina Saša-Ivan, Ljubljana,
Kantetova ulica 91, imenovan 3. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-404702
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00709 z dne 31. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ELKROJ, proizvodnja mod-
ne konfekcije, d.d., Mozirje, sedež: Pri-

hova 56, 3330 Mozirje, pod vložno
št. 1/00075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika 2. seje
skupščine dne 14. 7. 1998 in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033829
Član nadzornega sveta: Edelbaher

Maks, izstop 14. 7. 1998; Lesjak Irena,
vstop 14. 7. 1998.

Zapisnik skupščine z dne 14. 7. 1998.

Rg-407649
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00090 z dne 9. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŠENTJURSKE NOVICE, časo-
pisno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Šentjur, Seliškarjeva 10, sedež:
Seliškarjeva 10, 3230 Šentjur, pod vlož-
no št. 1/05119/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme,
razširitev dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5706297
Firma: ŠENTJURSKE NOVICE, časo-

pisno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Šentjur, Ul. Dušana Kvedra 11

Skrajšana firma: ŠENTJURSKE
NOVICE, d.o.o., Šentjur, Ul. Dušana Kve-
dra 11

Sedež: 3230 Šentjur, Ul. Dušana Kve-
dra 11

Dejavnost, izbrisana dne 9. 7. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1999:
74400 Oglaševanje; 8520 Veterinarstvo;
9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1999.

Rg-407657
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00467 z dne 21. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06998/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404059
Firma: MESARIJA STRAŠEK, družba

za proizvodnjo, trgovino z mesom in me-
snimi izdelki, d.o.o.

Skrajšana firma: MESARIJA STRAŠEK,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Sta-
ri trg 11

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Strašek Andrej in Strašek

Štefan, oba Slovenske Konjice, Celjska cesta
1, vstopila 2. 2. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Strašek Andrej, imenovan 2. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Strašek Štefan, imenovan 2. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
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mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15720 Proizvodnja hrane za hišne živali;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecia-
lizirana 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 elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami 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; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-

mi, 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; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih restavra-
cij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 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; 55510 Dejavnost menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Rg-407670
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00327 z dne 9. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAVNI ZAVOD ZA POŽARNO,
REŠEVALNO IN TEHNIČNO SLUŽBO
CELJE, p.o., Dečkova 36, sedež: Dečko-
va 36, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00220/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5016193
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelenko Stane, razrešen 12. 1.
1998; direktor Spevan Jože, Celje, Stane-
tova 32, imenovan 12. 1. 1998, zastopa
zavod brez omejitev.

Rg-407678
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00747 z dne 19. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06997/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1422995
Firma: PAK LTD, posredništvo, pro-

izvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PAK LTD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Na otoku 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Peterka Igor, Celje, Na oto-

ku 17, vstop 19.  5. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peterka Igor, imenovan 19. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 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; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
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motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-

no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejav-
nost 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 go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-407680
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00656 z dne 14. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06995/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1422685
Firma: PREMENA d.o.o., oglaševalna

agencija, Celje
Skrajšana firma: PREMENA, d.o.o., Ce-

lje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Na zelenici 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Bojan, Celje, Ul.

Frankolovskih žrtev 28, vstop 14. 6. 1999,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Volf Mojca, Celje, Ljubljanska
c. 56, vstop 14. 6. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Bojan, imenovan 14. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Volf
Boštjan, Celje, Ljubljanska cesta 56, ime-
novan 14. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1999:
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost.

Rg-407684
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00647 z dne 22. 6. 1999 pri
subjektu vpisa EMO-TRADE, Proizvodno-
trgovsko podjetje d.o.o. Celje, sedež: Ko-
vinarska 8, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02637/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in deležev
iz sredstev družbe ter spremembo imena
zastopnika in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5470366
Osnovni kapital: 8,019.000 SIT
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Ustanovitelja: EMO d.o.o., Celje, izstop
28. 7. 1994; Golčman Miroslav, Celje,
Drapšinova 15, vstop 5. 11. 1990, vložek
5,212.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golčman Marjeta, Celje, Drapšinova 15,
vstop 28. 7. 1994, vložek 2,806.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Golčman Meta, razrešena 27. 12.
1994; direktorica Golčman Marjeta, imeno-
vana 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1999:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28400 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje ko-
vin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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-
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; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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;
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; 52110 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na

drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 60240 Cestni tovorni
promet; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba opravlja vse, razen farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-409003
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00804 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa PLAM, trgovina in elektro-
storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, sedež:
Celjska 34, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/03887/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5644496
Ustanovitelj: Pobežin Angela, izstop

26. 5. 1997; Pobežin Leopold, Rogaška
Slatina, Ob progi 10, vstop 23. 2. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 5. 1997.

Rg-409004
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01194 z dne 30. 8. 1999 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo teksti-
lij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Pre-
bold, sedež: Tovarniška c. 7, 3312 Pre-
bold, pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037468
Člani nadzornega sveta: Nečimer Mari-

ja, izstop 11. 11. 1998; Planinšek Iztok,
vstop 11. 11. 1998.

Rg-409005
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00292 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST ZA
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
SLOVENIJE, d.o.o. Celje, Cankarjeva 1/I,
sedež: Cankarjeva 1, 3000 Celje, pod
vložno št. 4/00575/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov, dejavnosti, družbene pogodbe ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5114667
Firma: PS VVS, POSLOVNA

SKUPNOST ZA VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO SLOVENIJE, d.o.o., Celje,
Cankarjeva 1

Skrajšana firma: PS VVS, d.o.o., Celje,
Cankarjeva 1

Ustanovitelji: Inštitut za hmeljarstvo in pi-
vovarstvo Žalec, p.o. izstop 26. 2. 1998;
Rimskokatoliška škofija Maribor, Škofijski or-
dinariat Maribor, izstop 19. 3. 1998; Kmetij-
ska zadruga Lendava, zadruga z omejeno
odgovornostjo, izstop 26. 2. 1998; Trsničar-
ska zadruga TZJ, z.o.o., izstop 26. 2. 1998;
Jeruzalem Ormož, Vinogradništvo – vinarstvo
– sadjarstvo d.o.o., izstop 26. 2. 1998;
Splošna kmečka zadruga Krško, z.o.o., iz-
stop 26. 2. 1998; Radgonske gorice Gornja
Radgona p.o., izstop 26. 2. 1998; Podjetje
za proizvodnjo in prodajo vina, Vinakoper
d.o.o., Koper, izstop 26. 2. 1998; Kmetij-
ska zadruga Vinakras, Kmetijska proizvodnja
in predelava z.o.o., Sežana, izstop 26. 2.
1998; Vino Bizeljsko-Brežice p.o., izstop
26. 2. 1998; ABC Pomurka vinogradniško
gospodarstvo Kapela p.o., izstop 26. 2.
1998; Sadjarstvo Lenart, d.o.o., izstop
26. 2. 1998; Veletrgovina Koloniale, d.d.,
izstop 26. 2. 1998; Srednješolski center
Ptuj, p.o., izstop 26. 2. 1998; Društvo vino-
gradnikov Jeruzalem, izstop 26. 2. 1998;
Lemut Matjaž, Ajdovščina, Potoče 41, vstop
26. 2. 1998, vložek 50.025,03 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Škofijsko gospo-
darstvo Rast, Kmetijstvo, proizvodnja, trgovi-
na, gostinstvo in storitve, d.o.o., Maribor,
Slomškov trg 19, vstop 19. 3. 1998, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kmetijska zadruga Lendava, z.o.o., Lenda-
va, Partizanska 5, vstop 26. 2. 1998, vložek
103.561,37 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Trsničarska zadruga TZJ, z.o.o., Jur-
šinci, Juršinci 19a, vstop 26. 2. 1998, vlo-
žek 63.052 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeruzalem Ormož, vinogradništvo – vinarstvo
– sadjarstvo, d.d., Ormož, Ptujska cesta 12,
vstop 26. 2. 1998, vložek 1,291.731,91
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmečka za-
druga Krško, z.o.o., Krško, Rostoharjeva 88,
vstop 26. 2. 1998, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; RADGONSKE
GORICE Gornja Radgona, d.d., G. Radgo-
na, Jurkovičeva ul. 5-9, vstop 26. 2. 1998,
vložek 546.085,97 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; VINAKOPER, Podjetje za proizvod-
njo in prodajo vina, d.o.o., Koper, Koper,
Šmarska cesta 1, vstop 26. 2. 1998, vložek
843.359,82 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; VINAKRAS, Kmetijska zadruga, kmetij-
ska proizvodnja in predelava z.o.o., Sežana,
Sežana, Sejmiška 1a, vstop 26. 2. 1998,
vložek 285.942,04 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; VINO BREŽICE, Proizvodnja in trgo-
vina, d.d., Brežice, Cesta bratov Cerjakov
33, vstop 26. 2. 1998, vložek 717.097,78
SIT, odgovornost: ne odgovarja; KAPELA,
Vinogradništvo in vinarstvo, d.d., Radenci,
Kapelski vrh 5, vstop 26. 2. 1998, vložek
183.776,83 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sadjarstvo Lenart, Družba za kme-
tijstvo, storitve, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Lenart, Industrijska ulica 8, vstop 26. 2.
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1998, vložek 100.050 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Koloniale trgovina, d.d., Maribor,
Tržaška c. 39, vstop 26. 2. 1998, vložek
100.050,06 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šolski center Ptuj, Ptuj, Volkmerjeva
19, vstop 26. 2. 1998, vložek 50.025,03
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Društvo vi-
nogradnikov Jeruzalem, Ivanjkovci, Mihalov-
ci 45, vstop 26. 2. 1998, vložek 62.218
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Kociper Matija,
Valentinčič Andrej, Pezdirc Anton, Sajko An-
drej, Škrobar Franc, Kruder Borut, Pucer
Nevija, Ambrožič Joško, Škrk Vojan, Recer
Karl, Žitek Marija, Brejc Dušan in Ambrožič
Borut, vsi vstopili 22. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 2. 1998.

Rg-409007
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00595 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa MODA, Trgovina, Proizvod-
nja in storitve d.d., sedež: Prešernova 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pri zastopnikih s temile podatki:

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

sednik uprave Kodre Jože, Celje, Opekar-
niška 8b, razrešen 12. 5. 1998 in imeno-
van za člana uprave, ki zastopa družbo sku-
paj z ostalimi člani uprave; članica uprave
Kumberger Majda, Škofja vas, Arclin 37,
razrešena 12. 5. 1998 in imenovana za
predsednico uprave, ki zastopa družbo sku-
paj z ostalimi člani uprave.

Rg-409009
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00970 z dne 17. 8. 1999 pri
subjektu vpisa MODA, Trgovina, Proizvod-
nja in storitve d.d., sedež: Prešernova 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika 1. skupščine dne 29. 8.
1997, spremembo statuta in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025575
Člani nadzornega sveta: Majcen Darin-

ka, Kolar Marija, Potočnik Marjana, Kralj
Cvetka, Hrovat Darinka in Pernat Heda, vse
izstopile 29. 8. 1997; Kolar Mira – pred-
sednica ter Zupanc-Petauer Karmen – na-
mestnica predsednice, vstopili 29. 8. 1997.

Zapisnik skupščine z dne 29. 8. 1997
in sprememba statuta z dne 29. 8. 1997.

Rg-409010
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01032 z dne 13. 8. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINOTEHNA, medna-
rodno trgovsko podjetje, d.d., Celje, Ma-
riborska 7, sedež: Mariborska 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01098/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine z dne 22. 10. 1998,
predsednika in namestnika predsednika ter
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5099501

Člani nadzornega sveta: Stanič Jože, iz-
stop 25. 3. 1996; Stanič Jože – predsed-
nik ter Urbas Andrej – namestnik predsed-
nika, vstopila 25. 3. 1996.

Zapisnik skupščine z dne 22. 10. 1998.

Rg-409011
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01049 z dne 12. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HOTELI ROGAŠKA
SLATINA d.o.o., sedež: Zdraviliški trg 14,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1270826
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Janežič Ervin, Žalec, Kajuhova 7, ime-
novan 18. 9. 1998.

Člani nadzornega sveta: Klememčič Vla-
dimir, Miklavc Matjaž in Tepeš Bojan, vsto-
pili 17. 6. 1998.

Rg-409012
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00812 z dne 12. 8. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINOTEHNA, medna-
rodno trgovsko podjetje, d.d., Celje, Ma-
riborska 7, sedež: Mariborska 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01098/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5099501
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: čla-

nica uprave Sedovnik Milena, Celje, Raz-
gledna 22, imenovana 28. 7. 1998, zasto-
pa družbo skupno z ostalimi člani uprave;
član uprave Marovt Janez, Celje, Kamenče
20a, imenovan 28. 7. 1998, zastopa druž-
bo skupno z ostalimi člani uprave.

Rg-409013
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00631 z dne 10. 8. 1999 pri
subjektu vpisa DIMNIKARSKO PODJETJE
DIMNIKARSTVO d.o.o. Celje, Gosposka
ulica 3, sedež: Gosposka ulica 3, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00037/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, spremembo zastopnika ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5067405
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj d.d.,

izstop 15. 3. 1995; CAPITA, Podjetje za
upravljanje holding družb d.d., Ljubljana,
Pražakova 6, vstop 15. 3. 1995, vložek
1,355.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trusk Josip, Celje, Pod Gabri 9, vstop
15. 7. 1994, vložek 203.280 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veselko Štefan, razrešen 21. 2.
1997; direktor Cvek Josip, Celje, Ulica bra-
tov Vošnjakov 3, imenovan 21. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 4. 1998.

Rg-409017
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00536 z dne 25. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ANDREJKA & CO., Podjet-
je za posredovanje in trgovino d.n.o.,

Celje, Gorica 49b, sedež: Gorica 49b,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06482/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5934354
Dejavnost, izbrisana 25. 8. 1999:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 25. 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, 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; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-409018
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00901 z dne 25. 8. 1999 pri
subjektu vpisa AM GROUP, trgovina, za-
stopanje in posredovanje d.o.o., sedež:
Dobriša vas 3, 3301 Petrovče, pod vlož-
no št. 1/00899/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki, spre-
membo firme, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5310342
Ustanovitelj: Arzenšek Matjaž, Petrovče,

Dobriša vas 3, vstop 26. 12. 1989, vložek
3,336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0125 Reja dru-
gih živali; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1010 Pridobivanje črnega
premoga; 1110 Pridobivanje nafte in zemelj-
skega plina; 1120 Storitve v zvezi s pridobi-
vanjem nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1450 Pridobivanje dru-
gih rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutnin-
skega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in kon-
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zerviranje sadja in vrtnin; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Pripra-
va in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filament-
ne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažne-
ga tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mi-
kanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja kok-
sa; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-

mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in ob-
likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin (ECSC); 2721 Proizvodnja litoželeznih ce-
vi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2741 Proizvodnja pleme-
nitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744
Proizvodnja bakra; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
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; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-

nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, naprav in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih
vozil; 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.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4010
Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
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nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na 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-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-

sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-409019
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00509 z dne 25. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ŽONTA MARJAN s.p. –
ŽONTA TRANSPORT, sedež: Gaji 44,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06929/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1273787
Dejavnost, izbrisana dne 25. 8. 1999:

5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov.

Dejavnost, vpisana dne 25.8. 1999:
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 15810 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.
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Rg-409020
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00512 z dne 25. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HOJNIK SGT, Storitve, grad-
beništvo, trgovina, k.d., sedež: Šalek 86,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/06529/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5930286
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1999:

45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Rg-409021
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00515 z dne 25. 8. 1999 pri
subjektu vpisa DAVIDOV HRAM – IMPORT
– EXPORT d.o.o., Nazarje, sedež: Prihova
21, 3331 Nazarje, pod vložno
št. 1/03140/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5531667
Osnovni kapital: 2,940.000 SIT
Ustanovitelji: Beg Drago, Celje, Ljubljan-

ska 68a, vstop 4. 11. 1991, vložek 98.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miklavc
Franc, Gornji Grad, Bočna 101, vstop
4. 11. 1991, vložek 98.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rakun Anka, Ljubno ob
Savinji, Na Pečeh 4, vstop 4. 11. 1991,
vložek 98.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rebernik Jože, Velenje, Erjavčeva 11,
vstop 4. 11. 1991, vložek 98.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Žehelj Dušan, Gor-
nji Grad, Bočna 178, vstop 1. 9. 1992, vlo-
žek 1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žehelj Andreja, Gornji Grad, Bočna
178, vstop 22. 4. 1999, vložek 980.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 25. 8. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1999:
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1999.

Rg-409022
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00500 z dne 25. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LIMBURG, stroji za kera-
mično industrijo, d.o.o., sedež: Mestni trg
3, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno

št. 1/04150/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5630649
Ustanovitelj: Limburg Mathias, izstop

12. 4. 1999; Felicijan Jože, Zreče, Ul. Bo-
risa Vinterja 9, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 4. 1999.

Rg-409024
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00894 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa KRAJNC & KRAJNC, pro-
izvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Celje,
Ulica. XIV. divizije 6, sedež: Ulica XIV.
divizije 6, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01612/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5409241
Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1999:

45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 60240 Cestni tovorni
promet; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Oglaševanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-409027
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00452 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa R.M. – INŽENIRING, inže-
niring, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Teharje, Teharje 55a, sedež: Te-
harje 55a, 3221 Teharje, pod vložno
št. 1/04710/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in spre-
membo pogodbe o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5677122
Firma: RM – INŽENIRING, inženiring,

proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: RM – INŽENIRING

d.o.o.
Sedež: 3220 Štore, Cesta XIV. divizi-

je 7
Osnovni kapital: 1,678.357 SIT
Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1999:

4521 Splošna gradbena dela.
Sprememba družbene pogodbe z dne

13. 4. 1999.

Rg-409028
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00480 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa FRANCK, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Reslje-
va 18, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06725/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
družbe z novim vložkom in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1214390
Osnovni kapital: 326,150.000 SIT
Ustanovitelj: FRANCK prehrambena in-

dustrija d.d., Zagreb-Černomerec, Vodo-
vodna 20, vstop 28. 11. 1997, vložek 326,
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Rg-409031
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01443 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa GRATEX, Pridobivanje in
predelava dolomitskega agregata in ku-
rivoprodaja, d.o.o., Laško, sedež: Spod-
nja Rečica 81, 3270 Laško, pod vložno
št. 1/04307/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pri ustanovitelju,
spremembo deležev, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti, spre-
membo pri zastopniku, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5624835
Osnovni kapital: 151,367.881,78 SIT
Ustanovitelja: Rudniki rjavega premoga

Slovenije p.o. Trbovlje, izstop 29. 11.
1996; RS Ministrstvo za energetiko, Ljub-
ljana, izstop 29. 11. 1996; Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, vstop 29. 11. 1996, vložek
139,303.861,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 29. 11. 1996, vložek
12,064.020,18 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebrica Drago, Petrovče, Mala Pire-
šica 3, razrešen 11. 9. 1996, kot začasni
poslovodni organ in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1999:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

Rg-409032
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01003 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa VEGRAD d.d., Gradbeno
industrijsko podjetje, sedež: Velenje,
Prešernova 9a, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/00269/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5075530
Člani nadzornega sveta: Basle Janez, Mi-

klavčič Drago, Gojević Ante, Tovšak Hilda,
Klobčar Ivo in Pokorny Milan, vsi izstopili
16. 9. 1998 ter Peče Ljubo, Glušič Andrej,
Černetič Simon in Špiler Peter, vstopili
16. 9. 1998 ter Kegl Irena in Hriberšek-
Ladinek Zdravka, vstopili 19. 6. 1998.
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Rg-409033
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00283 z dne 31. 8. 1999 pri subjektu
vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO, medicina in
turizem d.d., sedež: Zdraviliška c. 4, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053854
Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1999:

4010 Oskrba z elektriko; 8531 Institucio-
nalno socialno varstvo.

Rg-409034
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/01308 z dne 30. 8. 1999 pri subjektu
vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO, medicina in
turizem d.d., sedež: Zdraviliška c. 4, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statu-
ta ter pooblastilo upravi za povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5053854
Vpiše se pooblastilo upravi po 49. čl.

statuta z dne 13.  2. 1996 s katerim ta
pooblašča upravo, da poveča osnovni kapi-
tal z izdajo novih delnic za vložke.

Sprememba statuta z dne 28. 2. 1997.

Rg-409035
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00179 z dne 30. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD AGRINA, trgovi-
na, storitve, d.d., sedež: Celjska cesta 7,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
sednika ter namestnika predsednika nad-
zornega sveta in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5151031
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pred-

sednica uprave Jezovšek-Korent Danica, raz-
rešena 12. 2. 1998; član uprave Vouk Fran-
ci, Žalec, Gotovlje 116, razrešen 12. 2.
1998 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; članica uprave Roz-
man Mira, razrešena 5. 1. 1998.

Člani nadzornega sveta: Krajnik Žarko in
Pavšek Marin, izstop 23. 12. 1997 ter Kraj-
nik Žarko – predsednik in Pavšek Miran –
namestnik predsednika, vstopili 23. 12.
1997.

Rg-409039
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00871 z dne 10. 8. 1999 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
– JEKLO ŠTORE, podjetje za proizvod-
njo jekel, d.o.o., sedež: Železarska 3,
3220 Štore, pod vložno št. 1/06654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti, poslovnega dele-
ža, družbene pogodbe in spremembo druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 1197967
Firma: INEXA ŠTORE, podjetje za pro-

izvodnjo jekel d.o.o., Štore
Skrajšana firma: INEXA ŠTORE d.o.o.
Ustanovitelji: INEXA ADRIA, družba za

investicije d.o.o., Ljubljana, Prekmurska uli-
ca 6, vstop 5. 7. 1999, vložek 90,900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; UNIOR, ko-
vaška industrija d.d., Zreče, Kovaška cesta
10, vložek 30,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenske železarne d.d.,

Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 28. 11.
1997, vložek 30,300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 8. 1999:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin:

Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1999:
27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
(ECSC); 27350 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC); 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 7. 1999.

Rg-409041
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00648 z dne 5. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa GKN ATRAS, Proizvodnja avto-
mobilskih transmisij in avtodelov, d.o.o.,
sedež: Kovaška c. 10, 3214 Zreče, pod
vložno št. 1/05015/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov in
meje pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5691087
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škornik Igor, Zreče, Cesta na Roglo
11b, razrešen 29. 4. 1999 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Rohregger Helmuth, raz-
rešen 29. 4. 1999.

Rg-409042
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00478 z dne 30. 8. 1999 pod
št. vložka 1/07008/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1414798
Firma: TEHNOLOŠKI INOVACIJSKI

ZAVOD DRAVINJSKE DOLINE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Graj-

ska 4
Ustanovitelj: JELEN, Gostinsko podjetje

d.d., Slovenske Konjice, Mestni trg 2, vstop
2. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klančnik Boris, Slovenske Konjice,
Škalce, imenovan 2. 4. 1999, zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 1561 Mlinarstvo; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih

materialov; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14 zavod
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-409045
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00740 z dne 17. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LAVA, Trgovsko – proizvod-
no podjetje, Celje, Lava 2, družba z ome-
jeno odgovornostjo, sedež: Lava 2, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03267/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5545706
Ustanovitelj: KMEČKA GOSPODARSKA

ZADRUGA, r.z.z.o.j. Pliberk, izstop 24. 4.
1997; Trgovsko podjetje Center, d.d., Ce-
lje, Celje, Brodarjeva 5, vstop
23. 12. 1991, vložek 43,944.665 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-409047
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01424 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL TURŠKA MAČKA,
gostinstvo, turizem, d.o.o., sedež: Pre-
šernova 2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00756/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
članov nadzornega sveta ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5001862
Ustanovitelji: Šips Adela, izstop 12. 1.

1998; Mrak Boris, Celje, Šaranovičeva 5b,
vstop 12. 1. 1998, vložek 440.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenska raz-
vojna družba d.d. – za program notranjega
odkupa, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
27. 12. 1996, vložek 1,010.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; TRDNJAVA I. PID
d.d., Velenje, Prešernova 8, vstop 3. 7.
1999, vložek 340.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj d.d., izstop 3. 6. 1997, TRADNJAVA
PID d.d., Velenje, Prešernova 8, vstop 3. 6.
1997, vložek 29,140.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Član nadzornega sveta: Žnidarec Blažen-
ka, izstop 6. 11. 1997; Zupanc Petauer
Karmen, vstop 6. 11. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1998.

Rg-409048
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00067 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa VZGOJNO IZOBRAŽEVAL-
NI JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ŠALEK
VELENJE, p.o., sedež: Šalek 87, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00658/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5278902
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VE-

LENJE
Ustanovitelj: Skupščina občine Velenje,

izstop 24. 6. 1997; Mestna občina Vele-
nje, omejeno subsidiarno, Velenje, Titov trg
1, vstop 24. 6. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: v.d.
ravnatelja Kavtičnik Jožef, Velenje, Ljubljan-
ska 38a, razrešen 12. 11. 1997 in imeno-
van za ravnatelja, ki zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1999:
55510 Dejavnost menz; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-409049
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00137 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LIVADA
VELENJE, Velenje, Efenkova 60, 3320
Velenje, sedež: Efenkova 60, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/05071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5081939
Firma: OSNOVNA ŠOLA LIVADA

VELENJE
Ustanovitelj: Skupščina občine Velenje,

izstop 24. 6. 1997; Mestna občina Vele-
nje, omejeno subsidiarno, Velenje, Titov trg
1, vstop 24. 6. 1997, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1999:
55510 Dejavnost menz; 6023 Drug kopen-

ski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Organiziranje javnega zavoda nastalega
z razdelitvijo Vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Velenje n.sol.o. (reg. vl. -423-00) je vpi-
sano v sodni register s sklepom sodišča
Srg 1576/92 z dne 8. 1. 993.

Rg-409050
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00443 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa YANG HONG, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., sedež: Podjavorškova
2, 3000 Celje, pod vložno št. 1/06824/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev,
spremembo zastopnika ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5926238
Ustanovitelji: Hu Yanghong, Celovec, Av-

strija, Auergasse 6, vstop 22. 11. 1995,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zhou Aimin, Kitajska, Zhejiang,
vstop 19. 4. 1999, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zheng Aiyan,
Kitajska, Zhejiang, vstop 19. 4. 1999, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Frančeškin Tanja, razrešena 19. 4.
1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 4. 1999.

Rg-409051
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00686 z dne 20. 8. 1999 pri
subjektu vpisa PERSPEKTIVA, podjetje za
gospodarsko svetovanje in inženiring,
Šoštanj, d.o.o., Kajuhova 7a, sedež: Ka-
juhova 7a, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/00729/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme in
sedeža, spremembo dejavnosti ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5301360
Firma: PERSPEKTIVA, podjetje za go-

spodarsko svetovanje in inženiring
d.o.o. Šoštanj

Sedež: 3325 Šoštanj, Trg svobode 5
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanoviteljica: Tinauer Cvetka, Šoštanj,

Kajuhova 7a, vstop 30. 10. 1989, vložek
3,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1999:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-409052
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00936 z dne 31. 8. 1999 pod
št. vložka 1/07009/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1423231
Firma: STOBRA TRADE, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STOBRA TRADE

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kukovčeva 1
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bračič Stojan, Celje, Hero-

ja Bračiča 1, vstop 3. 8. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračič Stojan, imenovan 3. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1999:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini 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; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
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tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
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.; 6420 Tele-
komunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74150
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12, druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-409055
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00338 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa TERMOELEKTRARNA

ŠOŠTANJ d.o.o., sedež: Ul. Ivo-Lola Ri-
bar 18, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/00511/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5040388
Osnovni kapital: 19.498,011.197,82

SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 31. 5. 1996,
vložek 19.498,011.197,82 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-403342
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01311 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa IZLETNIK CELJE, Promet-
no, gostinsko in turistično podjetje, d.d.,
sedež: Aškerčeva 20, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00347/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika in
spremembo statuta z dne 24. 11. 1997,
spremembo dejavnosti in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5143233
Člani nadzornega sveta: Zupanec Mar-

tin, Zupanc Drago, Vodeb Armela, Kroflič
Martin, Horvat Božidar, Gorinšek Rajko, Fi-
deršek Štefan, Tušek Pavlina, Slana Janez,
Selak Franci, Selčan Marjeta in Robič Ri-
hard, vsi izstopili 24. 11. 1997; Švajger
Marjan in Arh Stanislava, vstop 16. 10.
1997; Vrabič Erna, Jezovšek Korent Dani-
ca, Kranjc Ivan, Zidanski Ernest, vstopili
24. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
5530 Gostinske storitve prehrane; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Predložitev zapisnika z dne 24. 11.
1997.

Sprememba statuta z dne 24. 11. 1997.

Rg-404716
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00759 z dne 29. 6. 1999 pri
subjektu vpisa CETIS, grafično podjetje
d.d., Celje, sedež: Čopova 24, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5042208
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1999:

7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi.

Sprememba statuta z dne 6. 7. 1998.

Rg-405709
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00474 z dne 31. 5. 1999 pod
št. vložka 1/01196/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5337097002
Firma: MAHER, trgovina, izvoz-uvoz,

d.o.o., Trnava 1, Gomilsko, podružnica
GANIMED, Vrečarjeva 14, Žalec

Skrajšana firma: MAHER, trgovina, iz-
voz-uvoz, d.o.o., podružnica GANIMED,
Vrečarjev 14, Žalec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
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Sedež: 3310 ŽALEC, Vrečarjeva 14
Ustanovitelj: MAHER, Trgovina, izvoz-

uvoz, d.o.o., Gomilsko, Trnava 1, vstop
17. 6. 1996, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahor Ivan, Gomilsko, Trnava 1, ime-
novan 17. 6. 1996, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1999:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim

materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, 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; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-409006
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/00754 z dne 18. 8. 1999 pri subjektu
vpisa KLASJE, Mlinsko predelovalno pod-
jetje Celje, d.d., sedež: Prešernova 23,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00766/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5213959
Člani nadzornega sveta: Gorjup Danica

– predsednica, Cizej Anton – namestnik
predsednice, Gaberšek Edvard in Kunej Pe-
ter, izstopili 15. 7. 1998 ter Drofenik Du-
šan – predsednik, Zupanc Darko – namest-
nik predsednika, Podlesnik Zdenko in Mal-
gaj Melita, vsi vstopili 15. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 15. 7. 1998.

Rg-409015
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00275 z dne 9. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa JUTEKS, kemijsko-tekstilno
podjetje, d.d., sedež: Hmeljarska ul. 1,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
sednika in namestnika predsednika nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037590
Člani nadzornega sveta: Naraks Dolfe in

Luskar Dušan, izstop 20. 2. 1998 ter Na-
raks Dolfe – predsednik in Luskar Dušan –
podpredsednik, vstopila 20. 2. 1998.

Rg-409030
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00044 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LESCO, podjetje za inženi-
ring lesnih izdelkov, d.o.o., Rogaška Sla-
tina, Cerovec 1a, sedež: Cerovec 1a,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/01758/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5368979
Firma: LESCO, podjetje za inženiring

lesnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: LESCO d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kuraj Bojan, Rogaška Slati-

na, Žibernik 28, vstop 26. 2. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 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-
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ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14, družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-409037
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00592 z dne 18. 8. 1999 pod
št. vložka 1/07006/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414712
Firma: PRO-INT, inženiring, trgovina,

gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO-INT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3214 Zreče, Cesta na Roglo

11h
Osnovni kapital: 2,638.490 SIT
Ustanoviteljica: Stanković-Madžo Zvez-

dana, Nova Gradiška, Željeznička 3a, vstop
26. 3. 1999, vložek 2,638.490 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cimperman Anja, Polzela, Podvin
10a, imenovana 26. 3. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-

daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-409040
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00668 z dne 4. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa MASTER, trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o., Velenje, sedež: Efen-
kova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/03707/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo zastopnika, dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5599580
Sedež: 3320 Velenje, Kidričeva 2b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Knez Brigita, Velenje, Ce-

sta Františka Foita 10, vstop 6. 2. 1992,
vložek 616.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Knez Iztok, Velenje, Cesta Fran-
tiška Foita 10, vstop 6. 2. 1992, vložek
14.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sivka Gorazd, Velenje, Subotiška 23, vstop
8. 6. 1999, vložek 1,470.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sivka Gorazd, imenovan 8. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
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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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

KOPER

Rg-405309
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00832 z
dne 13. 5. 1999 pod št. vložka
1/05635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411659
Firma: OSCAR LINE, poslovne stori-

tve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: OSCAR LINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pot v gaj 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Nussdorfer Nadja in Nuss-

dorfer Vojko, oba iz Kopra, Pot v gaj 18,
vstopila 26. 3. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Nussdorfer Nadja in Nussdorfer Voj-
ko, imenovana 26. 3. 1999, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2971 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in

vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge nasta-
nitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice; 74.12: samo ra-
čunovodske in knjigovodske dejavnosti.

Rg-405330
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00935 z
dne 27. 5. 1999 pri subjektu vpisa IDEAL
TURIST, organiziranje ter posredovanje
gostinsko turističnih storitev, d.o.o., Izo-
la, sedež: Emilia Driolia 9/3, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/01182/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in vložka ter dopolnitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5360358
Osnovni kapital: 2,640.000 SIT

odpadkov; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 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; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
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Ustanovitelj: Jovanovič Ilija, Izola, Emilia
Driolia 9/3, vstopil 24. 1. 1990, vložil
2,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 27. 5. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 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; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s 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; 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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
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 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavnos-
ti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85311 Dejav-
nost domov za starejše; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-407310
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01336 z
dne 24. 8. 1999 pri subjektu vpisa GRAD-
BENO PODJETJE GRADIS KOPER, d.d.,
sedež: Obrtniška ul. 15, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01320/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5074967
Ustanovitelj: GRADBENO PODJETJE

GRADIS KOPER, p.o., Koper, Obrtniška
15, izstopilo 31. 7. 1999; HIDRO KOPER,
Podjetje za gradbeništvo in vodno gospo-
darstvo, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Koper, Ferrarska 10, vstopil 1. 8.
1999, vložil 104,277.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lazar Miroslav, Koper, Kovačičeva
ul. 22, ki kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Nučič Janez, Ko-
per, Sončna pot 30, imenovan 1. 8. 1999.
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Rg-407843
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00645 z
dne 21. 9. 1999 pri subjektu vpisa DOM
UPOKOJENCEV – Izola, p.o., Casa dei
pensionati – Isola p.o., sedež: Kosovelo-
va 22, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00254/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni socialno
varstveni zavod, spremembo firme, ustano-
vitelja in pooblastil direktorja ter dopolnitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049741
Firma: DOM UPOKOJENCEV IZOLA –

Casa del pensionato Isola
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6310 Izola, Kosovelova ulica

22
Ustanoviteljica: Občinska skupnost so-

cialnega skrbstva, vključena v Obalno skup-
nost socialnega skrbstva Piran, Piran, Lev-
stikova 7, izstopila 6. 5. 1993, Republika
Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vsto-
pila 5. 5. 1993, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klanjšček Ljubo, Izola, Kopališka 10,
ki od 6. 5. 1993 zastopa zavod brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 85121
Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85311
Dejavnost domov za starejše; 85324 De-
javnost varstveno delovnih centrov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.

Rg-407845
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02042 z
dne 7. 10. 1999 pri subjektu vpisa IMP
MONTAŽA KOPER, d.d., sedež: Ulica 15.
maja 21, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5078091
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 12.

1997 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 118,857.000 SIT.

Rg-407846
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00805 z
dne 30. 9. 1999 pri subjektu vpisa PRI-
MORSKI SKLADI, Upravljanje z investi-
cijskimi skladi, d.o.o., Koper, sedež: Pri-
staniška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04619/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v d.d., spremem-
bo firme, skrajšane firme, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbenikov, za-
stopnikov in članov nadzornega sveta, ime-

novanje predsednika nadzornega sveta in
izbris prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5822629
Firma: PRIMORSKI SKLADI, Upravlja-

nje z investicijskimi skladi, d.d., Koper
Skrajšana firma: PRIMORSKI SKLADI,

d.d., Koper
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 175,009.000 SIT
Ustanovitelji: Banka Koper, Koper, Pri-

staniška št. 14, vstopila 25. 2. 1994, FI-
NOR, d.o.o., Koper, Pristaniška 14, vstopil
9. 1. 1995, Jereb Dušan, Izola, Ul. IX. kor-
pusa 20, vstopil 9. 1. 1995, Klemše Leon,
Portorož, Sončna pot 50, vstopil
10. 11. 1993, Knez Bojan, Ankaran, Mah-
ničeva št. 8, vstopil 25. 2. 1994, Kodrič
Rajko, Izola, Oktobrske revolucije 43, vsto-
pil 5. 3. 1996, Kragelj Igor, Koper, Benči-
čeva ul. 12, vstopil 10. 11. 1993, Primor-
ski finančni center – INTERFIN, borzno po-
sredniška družba, d.o.o., Koper, Pristaniška
8, vstopil 9. 1. 1995, Pucer Dino, Ankaran,
Bevkova ulica 37, vstopil 5. 3. 1996, Re-
ner Jože, Ankaran, Vlahovičeva 52, vstopil
5. 3. 1995, Rožman Alojz, Koper, Klariče-
va 12, vstopil 5. 3. 1996, Slaček Miran,
Koper, Kvedrova 3, vstopil 5. 3. 1995,
Ždralič Žarko, Koper, Rozmanova 12, vsto-
pil 5. 3. 1996, Može Tomaž, Koper, Trg B.
Giordana 2, vstopil 5. 3. 1996; TEKOS,
podjetje za razvoj proizvodnje in gospodar-
nosti v poslovanju, Tolmin, d.o.o., Ulica pad-
lih borcev, št. 2, Kenda Srečko, Čok Vojko,
Košnik Srečko, Radovac Petrina, Gorup
Stojan, Luzar Božo, Ostanek Božidar, Pav-
šič Mirko, Pečar Franko, Vrabec Radovan,
Zorko Alojz in Starovič Vojko, izstopili 30. 9.
1999; PRIFO, d.o.o., Koper, Pristaniška 8,
vstopil 28. 5. 1999, ADRIATIC, d.d., Ko-
per, Ljubljanska 3a, vstopil 28. 5. 1999,
EMONA OBALA AKOPER, d.d., Koper, Pri-
staniška 12, vstopila 28. 5. 1999, in Furlan
Zmago, Koper, Dolga reber 17, vstopil 5. 3.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Klemše Leon, razrešen 12. 7. 1995;
predsednik uprave Kragelj Igor, Koper, Ben-
čičeva ul. 12, ki od 23. 2. 1999 zastopa
družbo brez omejitev, ter Jereb Dušan, Izo-
la, Ul. IX. korpusa 20, in Knez Bojan, Anka-
ran, Mahničeva št. 8, razrešena 23. 2.
1999 kot direktorja in imenovana za člana
uprave, ki zastopata družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rener Jože,
predsednik, Može Tomaž, Škoda Marijan in
Pahor Vlado, ponovno vstopili 23. 2. 1999,
ter Ždralič Žarko, vstopil 23. 2. 1999.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v d.d. na podlagi sklepa o statusnem preob-
likovanju z dne 23. 2. 1999.

Rg-407847
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01098 z
dne 23. 9. 1999 pri subjektu vpisa AVTO-
PLUS, trgovina in servisi, d.d., Koper,
sedež: Istrska cesta 55, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02360/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča imenovanje članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5516684
Člani nadzornega sveta: Prelc Vladimir,

Bužinel Armand in Lozej Edi, vstopili 9. 6.
1999.

Rg-407848
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01160 z
dne 27. 9. 1999 pri subjektu vpisa BANKA
KOPER, d.d., dvojezična firma: BANKA
KOPER d.d. – s.p.a., sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5092221
Član nadzornega sveta: Klemenčič Aloj-

zij, vstopil 29. 6. 1999.

Rg-407849
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01216 z
dne 11. 10. 1999 pri subjektu vpisa LE-
SONIT, Lesno kemična industrija, d.d.,
sedež: Nikole Tesle 11, 6250 Ilirska Bi-
strica, pod vložno št. 1/00121/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, tipa zastopnika in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037816
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Li-

polt Franc, Ilirska Bistrica, Podgrajska 30a,
razrešen 22. 6. 1999 kot predsednik upra-
ve in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ferčec Marjan,
Tomac Aleš, Šajn Zorko in Hrvatin Olga,
izstopili 19. 5. 1997; Grilj Ivan Janko, izsto-
pil 19. 5. 1997 in ponovno vstopil 16. 6.
1999, Bratož Egon, izstopil 19. 5. 1997 in
ponovno vstopil 18. 6. 1999, ter Gašperčič
Kesnija, Simčič Drago, Faust Tatjana in
Primc Majda, vstopili 16. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 11. 10. 1999:
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-407850
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01363 z
dne 23. 9. 1999 pri subjektu vpisa
JADRAN, trgovsko podjetje, d.d., Seža-
na, sedež: Partizanska 69, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/00849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o zmanj-
šanju osnovnega kapitala, zmanjšanje os-
novnega kapitala, spremembo člana nad-
zornega sveta in dejavnosti ter čistopis sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5108128
Osnovni kapital. 226,334.000 SIT
Član nadzornega sveta: Kaluža Stane,

izstopil 14. 7. 1999; Franetič Drago, vsto-
pil 14. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 23.9. 1999: 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Vpiše se sklep skupščine z dne 14. 7.
1999 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic za 150,890.000 SIT.

Statut (čistopis) z dne 14. 7. 1999.
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Rg-407851
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02451 z
dne 7. 10. 1999 pri subjektu vpisa MO-
DRA LINIJA, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Koper, v angleščini: MODRA
LINIJA, Entrusted investment fund, Ltd.
Koper, sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5853249
Člani nadzornega sveta: Sernec Jože,

izstopil 9. 7. 1999; Čok Vojko in Pečar
Franko, izstopila 7. 2. 1999 in ponovno v
stopila 12. 3. 1999, ter Klemše Leon, vsto-
pil 12. 3. 1999.

Rg-407852
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02475 z
dne 1. 10. 1999 pri subjektu vpisa BANKA
KOPER, d.d., dvojezična firma: BANKA
KOPER d.d. – s.p.a., sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5092221
Vpiše se sklep skupščine BANKE KOP-

ER, d.d., z dne 29. 6. 1999 o pripojitvi M
BANKE, d.d., Dunajska cesta 107, Ljublja-
na, na podlagi pogodbe o pripojitvi in uredi-
tvi medsebojnih pravic in obveznosti z dne
24. 5. 1999.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe z dne
1. 10. 1999.

Rg-407853
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02515 z
dne 22. 9. 1999 pri subjektu vpisa SRNA,
trgovina, turizem in storitve, d.o.o., Pe-
telinje 35, Pivka, sedež: Petelinje 35,
6257 Pivka, pod vložno št. 1/02090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča odsvo-
jitev poslovnega deleža in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5493927
Ustanovitelja: Zadel Marko, Pivka, Pete-

linje 35, vstopil 11. 4. 1991, in Čeligoj Ivan,
Pivka, Pod Zavrtnice 10, vstopil 20. 6.
1997, vložila po 754.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
01420 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 01500 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-

ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 93030 Pogrebna dejav-
nost; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407854
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02516 z
dne 22. 9. 1999 pod št. vložka
1/05688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos sedeža iz Okrožnega so-
dišča v Ljubljani, spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5840694
Firma: P & R, Gospodarsko svetova-

nje, inženiring in zunanjetrgovinsko po-
slovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: P & R, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Fornače 33
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Lokar Alessio, Udine, Itali-

ja, Via Armando Bernardinis 91c, vstopil
8. 12. 1994, vložil 1,660.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lokar Alessio, imenovan 8. 12.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Jereb Jana, Gorenja vas, Ho-
tavlje 37, imenovana 10. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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; 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
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sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in

opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/5595/00 s firmo P&R Gospo-
darsko svetovanje, inženiring in zunanjetr-
govinsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana.

Rg-408357
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00750 z
dne 21. 9. 1999 pri subjektu vpisa I & I –
Avtobusni prevozi, d.d., sedež: Vojkovo
nabrežje 32, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01110/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
(odobreni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5352657
Osnovni kapital: 230,380.000 SIT.

Rg-408365
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01123 z
dne 23. 9. 1999 pri subjektu vpisa BANKA
KOPER, d.d. – Bančna skupina Banke
Koper, dvojez.: BANKA KOPER d.d. –
s.p.a. – Bančna skupina Banke Koper –
Gruppo Bancario della Banka Koper, se-
dež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00490/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, pred-
ložitev zapisnika 14. seje skupščine z dne
29. 6. 1999 in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5092221
Firma: BANKA KOPER, d.d., dvojezična

firma: BANKA KOPER d.d. – s.p.a.
Sprememba statuta (prečiščeno besedi-

lo) z dne 29. 6. 1999.

Rg-408367
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01320 z
dne 24. 9. 1999 pri subjektu vpisa HOTEL-
SKO TURISTIČNO PODJETJE SIMONOV
ZALIV, d.d., Izola, sedež: Morova 6a,

6310 Izola, pod vložno št. 1/00624/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in omeji-
tev pooblastil direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5143799
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rener Ivan, Izola, Osojna pot 6, ki od
16. 6. 1999 zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bembič Marino
in Kočevar Ondina-Edina, izstopila 14. 7.
1999; Kovšca Anton in Andrejašič Sonja,
vstopila 14. 7. 1999, ter Kocjančič Dean,
ponovno vstopil 14. 7. 1999.

Rg-408368
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01239 z
dne 24. 9. 1999 pri subjektu vpisa JAVOR
PIVKA, lesna industrija, d.d., sedež: Ko-
lodvorska 9a, 6257 Pivka, pod vložno
št. 1/00255/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
ter spremembo zastopnika in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038634
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Cergolj Peter, razrešen 24. 5. 1999;
član uprave Karlič Serđo, Ilirska Bistrica,
Jasen 26, imenovan 24. 5. 1999, zastopa
družbo z naslednjimi omejitvami: sklepanje
pogodb o nakupu, prodaji in obremenitvi
nepremičnin ter poslov investicij do SIT pro-
tivrednosti 500.000 DEM, sklepanje po-
godb in drugih poslov do SIT protivrednosti
100.000 DEM, kapitalska vlaganja (nalož-
be) do SIT protivrednosti 100.000 DEM,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, za
kar je potrebno imeti sklep nadzornega sve-
ta družbe.

Člana nadzornega sveta: Možina Roman
in Bizjak Danica, izstopila 3. 6. 1999; Brinc
Anton in Baumkircher Jakob, vstopila 3. 6.
1999.

Rg-408369
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01310 z
dne 27. 9. 1999 pri subjektu vpisa CBR,
gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Kolod-
vorska 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04940/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5872758
Pripojitev subjekta vpisa k družbi SPE-

CIALIZIRANI OBJEKTI, družba za gradbe-
ništvo, plinifikacijo in trgovino, d.o.o., Or-
mož, Ljutomerska cesta 30 (= prevzemna
družba), na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 21. 7. 1999.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-408406
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00961 z
dne 11. 10. 1999 pri subjektu vpisa ARTIS
– založništvo, ekonomske in svetovalne
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Gortanov
trg 15, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01088/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
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Matična št.: 5147484
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bajec Jadran, razrešen 7. 4. 1998;
zastopnica Šuligoj Majda, Koper, Prisoje
št. 2, imenovana 7. 4. 1998 kot v.d. direk-
torja zastopa družbo brez omejitev, razen
pri sklepanju pogodb, pri katerih je vred-
nost posla – temeljni pogodbeni znesek viš-
ja od zneska 1,000.000 SIT, za kar potre-
buje pisno soglasje edinega družbenika –
ustanovitelja.

Rg-408407
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02551 z
dne 14. 10. 1999 pod št. vložka
1/05703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1462750
Firma: RIVA GRUPA, trgovina, pro-

izvodnja, storitve in gradbeništvo, d.o.o.,
Sežana

Skrajšana firma: RIVA GRUPA, d.o.o.,
Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-
sta 79

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vrbat Šimo, Zagreb, Hr-

vaška, Crnatkova 18, vložil 1,995.000 SIT,
in Križovnik Anton, Prevalje, Leše št. 66,
vložil 105.000 SIT, vstopila 15. 9. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Vrbat Šimo in Križovnik Anton, ime-
novana 15. 9. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 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 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in

žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, 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; 32200 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih naprav; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;

5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in 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-
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no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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); 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 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.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.

Rg-408419
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02517 z
dne 5. 10. 1999 pod št. vložka
1/05695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1462032
Firma: HIŠA IN DOM, nepremičnine in

marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: HIŠA IN DOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6333 Sečovlje, Sečovlje 19
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Konjc Renata, Portorož,

Lepa cesta 20, vložila 1,260.000 SIT, in
Potočnik Stanislav, Velenje, Jerihova 2, vlo-
žil 840.000 SIT – vstopila 17. 9. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Konjc Renata, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Potočnik Stani-
slav, imenovana 17. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 6210 Zračni promet na red-
nih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-408421
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01402 z
dne 30. 9. 1999 pod št. vložka
1/05694/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1458701
Firma: L.A.L., svetovanje, nepremični-

ne in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: L.A.L., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Cahova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vattovani Lino, Ankaran,

Cehova 11, vložil 105.000 SIT, in Cuberli
Lorella, Tavagnacco – Udine, Italija, Via Ca-
vour 3, vložila 1,995.000 SIT, vstopila
23. 7. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Cuberli Lorella, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Vattovani Lino,
imenovana 23. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
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lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost

premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
292623 Druge športne dejavnosti.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.

Rg-408425
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01404 z
dne 29. 9. 1999 pri subjektu vpisa YUGO
BOX MANUFACTURING – Podjetje za
proizvodnjo in prodajo kovinskih in pla-
stičnih izdelkov, d.o.o., Dutovlje, sedež:
Dutovlje 132, 6221 Dutovlje, pod vložno
št. 1/01056/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5347521
Firma: YUGO BOX MANUFACTURING

– Podjetje za proizvodnjo in prodajo ko-
vinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o.

Skrajšana firma: YUGO BOX MANUFAC-
TURING, d.o.o.

Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-
sta 82.

Rg-408429
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00915 z
dne 24. 9. 1999 pri subjektu vpisa ESI-
MAC – Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Ilirska Bistrica, sedež: Vilharjeva 27a,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/02968/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in vložka družbenika ter dopolnitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5654432
Osnovni kapital: 4,070.058 SIT
Ustanovitelj: Abram Aleksander, Ilirska

Bistrica, Vodnikova 36, vstopil 10. 7. 1991,
vložil 4,070.058 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 24. 9. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
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; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 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; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje.

Rg-408430
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00911 z
dne 24. 9. 1999 pri subjektu vpisa EU-
ROMIB – trgovina, zastopništvo, izvoz in
uvoz, d.o.o., Koper, sedež: Sl. žel. Sk.
SISAK III, Ob Luki bš, 6000 Koper, pod
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vložno št. 1/01204/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vstop družbenice in
spremembo osnovnega vložka družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5366305
Ustanovitelja: Milok Luciano, Piran, Raz-

gled 18, vstopil 17. 1. 1990, vložil
905.101 SIT, in Kužel Jana, Piran, Razgled
18, vstopila 7. 5. 1999, vložila 980.527
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-408433
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01146 z
dne 23. 9. 1999 pri subjektu vpisa AL, pod-
jetje za inženiring, trgovino in montažo,
d.o.o., Dane pri Sežani 28d, Sežana, se-
dež: Dane pri Sežani 28d, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/01840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža in dejavnosti
ter povečanje osnovnega kapitala in osnov-
nih vložkov družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5465664
Firma: AL, Podjetje za inženiring, tr-

govino in montažo, d.o.o.
Skrajšana firma: AL, d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 109
Osnovni kapital: 6,006.605 SIT
Ustanovitelji: Tavčar Vojko, Sežana, Da-

ne pri Sežani 28d, vložil 3,268.974 SIT,
Nabergoj Rado, Dutovlje, Tomaj 7, vložil
1,388.247 SIT, in Pirjevec Damir, Sežana,
Sejmiška pot 8b, vložil 1,349.384 SIT, vsto-
pili 19. 12. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, izbrisana 23. 9. 1999: 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in
računalnikov; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 3220 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 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; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;

4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5166 Trgovina na debelo 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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.

Rg-408436
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02481 z
dne 22. 9. 1999 pri subjektu vpisa GIMNA-
ZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER, GIN-
NASIO GIAN RINALDO CARLI CAPODIS-
TRIA, sedež: Gimnazijski trg 7, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5083885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vidovich Nadia, razrešena 17. 9.
1999; ravnateljica Angelini Ličen Luisa, Ko-
per, Pobeška 2, imenovana 21. 4. 1999,
zastopa gimnazijo brez omejitev.

Rg-408443
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01365 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa ATEL-
JE VILLIA, projektiranje, inženiring in
storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež:
Vodnikova 13, 6250 Ilirska Bistrica, pod

vložno št. 1/02385/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519861
Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1999: 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 7440 Oglaševanje.

Rg-408447
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01296 z
dne 3. 9. 1999 pod št. vložka 1/05686/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1451464
Firma: LEDENI DISKONT, diskontna

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LEDENI DISKONT,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska ce-

sta 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zemva Pavel, Solingen,

Nemčija, Lehner strasse 68, vložil
1,071.000 SIT, in Kopač Rado, Kranj, Gol-
niška cesta 70, vložil 1,029.000 SIT, vsto-
pila 13. 7. 1999, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zemva Pavel, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kopač Rado, imeno-
vana 13. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 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; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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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; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7482 Pakiranje.

Rg-408450
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00724 z
dne 3. 9. 1999 pri subjektu vpisa ADRIAT-
IC-INT, Podjetje za reševanje mednarod-
nih škod, d.o.o., Koper, sedež: Prista-
niška 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02577/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5534011
Sedež: 6000 Koper, Ljubljanska ce-

sta 3a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kavečič Škrjanec Barbara, razre-
šena 16. 3. 1999; direktor Toškan Rado,
Dekani, Dekani 117, imenovan 16. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408453
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02453 z
dne 2. 9. 1999 pri subjektu vpisa ATRAN
SECURITY, tehnično varovanje, d.o.o.,
sedež: Obrtniška ulica 7, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/05618/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1411209
Sedež: 6000 Koper, Vegova ulica 11.

Rg-408458
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00880 z
dne 25.8. 1999 pri subjektu vpisa KOMIS,
proizvodnja in trgovina z lesnimi izdelki,
uvoz izvoz, d.o.o., sedež: Veliki otok 44e,
6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01525/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos poslovnih deležev in pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5421063
Ustanovitelji: Semenič Renato, izstopil

19. 2. 1998, in Blažič Stanislav, izstopil
16. 10. 1998; Mikuletič Ivan, Postojna, Ce-
sta v Staro vas 5, vstopil 12. 5. 1994, in
Koščak Aleš, Postojna, Rožna ulica 27,
vstopil 4. 10. 1996, vložila po 807.505 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Koščak Frančišek, Postojna Rožna
ul. 27, imenovan 19. 10. 1998.

Rg-408460
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00212 z
dne 25. 8. 1999 pri subjektu vpisa SLOV-
ENETA, d.o.o., Ekonomski inženiring, sve-
tovanje in poslovne storitve, Sežana, se-
dež: I. tankovske brigade 9, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/00733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnih deležev,
spremembo poslovnih deležev in spremem-
bo firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5295076
Ustanovitelja: Škrlj Dušan, izstopil

26. 11. 1998; EURO-IN CONSULTING
S.R.L., Venezia-Mestre, Italija, Corso del
popolo 23, vstopil 13. 10. 1989, in Gorup
Stojan, Sežana, Cesta na Lenivec 18, vsto-
pil 22. 10. 1991, vložila po 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-408463
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00735 z
dne 25. 8. 1999 pri subjektu vpisa METAL-
IMPEX, podjetje za trgovino, komercial-
ne storitve in kovinsko predelovalno de-
javnost, d.o.o., sedež: Sv. Anton, Ravne
21, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5565294
Ustanovitelj: Udovič Dorica, izstopila

12. 3. 1999; Udovič Boštjan, Pobegi, Rav-
ne 21, Sv. Anton, vstopil 12. 3. 1999, vložil
755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zerbo Boris, razrešen 7. 6. 1998;
direktor Udovič Boštjan, imenovan 12. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profili-
ranje; 2753 Litje lahkih kovin; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 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; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-408464
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00717 z
dne 25. 8. 1999 pri subjektu vpisa POME-
TON, trgovina s kovinskim prahom in
granulati, d.o.o., Sežana, sedež: Ulica I.
tankovske brigade št. 9, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/05566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 1358367
Ustanovitelj: SLOVENETA, d.o.o., Eko-

nomski inženiring, svetovanje in poslovne
storitve, Sežana, I. tankovske brigade 9,
izstopila 10. 3. 1999; FINMETAL HOLD-
ING GMBH, Villach, Avstrija, Hans Gasser
Platz 5/3, vstopil 10. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-408465
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00760 z
dne 20. 8. 1999 pri subjektu vpisa VALIM-
PEX, podjetje za trgovino, d.o.o., Porto-
rož-Lucija, sedež: Lucija, Ul. M. Kogoj
št. 19, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02640/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in poslovnega deleža ter spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5547652
Osnovni kapital: 10,407.000 SIT
Ustanoviteljica: Stubelj Elide, Portorož,

Kogojeva 19, vstopila 16. 12. 1991, vložila
10,407.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Stubelj Igor, Portorož, Kogojeva 19,
imenovan 30. 3. 1999.

Rg-408468
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00796 z
dne 20. 8. 1999 pri subjektu vpisa ROKA-
VA, splošno gradbeno podjetje, d.o.o.,
sedež: Babiči 42e, 6273 Marezige, pod
vložno št. 1/01679/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deleža družbenika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5441048
Osnovni kapital: 118,209.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjančič Zlatko, Marezi-

ge, Babiči 42e, vstopil 18. 6. 1990, vložil
118,209.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 20. 8. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
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pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje.

Rg-408471
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00699 z
dne 20. 8. 1999 pri subjektu vpisa SICEL,
podjetniški razvojni inženiring, d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 38, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/05253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
naslov in državo družbenika, spremembo
pooblastil osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5986389
Osnovni kapital: 11,202.084 SIT
Ustanovitelja: Lončar Nebojša, Sežana,

Kazlje 43a, vstopil 18. 10. 1996, vložil
300.000 SIT, in NOVIPAV S.R.L., Palazzo-
lo sull Oglio (BS), ITA. Via Gorini 2, vstopil
25. 2. 1999, vložil 9,702.084 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lončar Nebojša, ki od 25. 2. 1999
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe (pre-
čiščeno besedilo) z dne 10. 3. 1999.

Rg-408474
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00867 z
dne 18. 8. 1999 pri subjektu vpisa FORK
LIFT, trgovina z viličarji, d.o.o., Sežana,
sedež: Ulica I. tankovske brigade 9,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/05563/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1357387
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Marinko Tanji, ki je bila razreše-
na 16. 4. 1999.

Rg-408478
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00258 z
dne 18. 8. 1999 pri subjektu vpisa ELFO,
kozmetika, uvoz, izvoz, d.o.o., Cankarje-
va 6d, Postojna, sedež: Cankarjeva 6d,
6230 Postojna, pod vložno
št. 1/04403/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov, osnovnega kapi-
tala in zastopnikov, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev akta z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5800889
Firma: BAJC-TRADE, transport, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: BAJC-TRADE, d.o.o.,

Postojna
Sedež: 6230 Postojna, Goriče 23b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Fonda Terezija in El Hariri

Bascir, izstopila 8. 1. 1999; Bajc Ivan, vlo-
žil 1,176.000 SIT, Bajc Boštjan in Bajc Aleš,
vložila po 462.000 SIT, vsi iz Postojne, Go-
riče 23b, vstopili 8. 1. 1999, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Fonda Terezija in El Hariri Bascir,
izstopila 8. 1. 1999; direktor Bajc Ivan, ki
zastopa družbo brez omejitev, ter zastopni-
ka Bajc Boštjan in Bajc Aleš, ki kot namest-
nika direktorja zastopata družbo brez omeji-
tev, imenovani 8. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na

debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in 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 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; 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; 5521 Dejavnost planinskih domov
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in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74400 Oglaševanje; 7482 Pakiranje.

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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 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.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih

KRANJ

Rg-402654
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00287 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINSKA OPREMA KO-
OP MOJSTRANA, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo kovinskega reprodukcijskega
materiala, sedež: Alojza Rabiča 58,
4281 Mojstrana, pod vložno
št. 1/03332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala v
okviru postopka prisilne poravnave, spre-
membo ustanoviteljev in tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5592771
Osnovni kapital: 113,033.000 SIT
Ustanovitelji: Start - Svetovalna hiša,

d.o.o., Ljubljana, Jadranska 18, vstopil 2. 4.
1997, vložil 22,140.000 SIT, Oniks, d.d.,
Jesenice, Spodnji Plavž 6, vstopil 27. 3.
1999, vložil 17,993.000 SIT, in Kovinar,

d.o.o., Jesenice, Spodnji Plavž 6, vstopil
27. 3. 1999, vložil 14,467.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-
ber Sašo Aleksander, Jesenice, Udarna 10,
ki od 5. 3. 1999 zastopa družbo kot vršilec
dolžnosti direktorja brez omejitev.

Rg-403982
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01655 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ALPINUM, turistično pod-
jetje, Bohinjsko jezero, p.o., sedež: Rib-
čev Laz 50, 4265 Bohinjsko Jezero, pod
vložno št. 1/00044/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja spremembo firme,
skrajšano firmo, osnovni kapital, ustanovite-
lje, spremembo pri zastopniku, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, člane nadzornega sveta
ter izbris začasne odredbe s temile podatki:

Matična št.: 5143837
Firma: ALPINUM, turistično podjetje,

d.d.
Skrajšana firma: ALPINUM, d.d
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 691,400.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za spodbujanje raz-

voja Triglavskega narodnega parka, Soča,
Trenta 31, vložil 138,280.000 SIT, Sloven-
ski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vložil 69,140.000 SIT, Kapitalski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska ul. 56, vlo-
žil 94,870.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 136,620.000 SIT, in upravi-
čenci notranjega odkupa, vložili
252,490.000 SIT, vstopili 20. 5. 1997, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Bled, Za Pecovco 14, ki od 22. 5. 1997
kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Marinšek Nives,
Glumpak Ana, Cesar Marjana, Pretnar Lu-
ka, Smukavec Bernarda in Sodja Mirko,
vstopili 20. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 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; 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
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vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti.

Izbriše se zaznamba začasne odredbe
RS Občine Radovljica, Uprave za gospo-
darstvo in družbene dejavnosti, št. D-301-
14/91-7, vpisana dne 8. 11. 1993 pod Srg
1724/93.

Rg-403983
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00268 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LOKACOMMERCE, podjet-
je za proizvodnjo, notranjo in zunanjo
trgovino, gostinstvo, turizem, poslovne
storitve in zastopanje, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Titov trg 3A, 64220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/01336/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov, zastopnika in akta o
ustanovitvi, povišanje kapitala in poslovne-
ga deleža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5844584
Sedež: 4220 Škofja Loka, Virmaše 9
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Hauptman Darko, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 68, vstopil
16. 4. 1990, vložil 2,102.000 SIT, Klemen-
čič Andrej, izstopil 1. 3. 1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Klemenčič Andreju, ki je bil raz-
rešen 1. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-

no z rabljenim blagom; 55239 Druge nasta-
nitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-405045
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00547 z dne 15. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KAMEN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, svetovanje in inženi-
ring, d.o.o., sedež: Kranjska cesta 11,
4202 Naklo, pod vložno št. 1/06423/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5349885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ilc Iztok, razrešen 31. 12. 1995; di-
rektor Udovč Boris, Naklo, Kranjska c. 11,
imenovan 1. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-406181
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00646 z dne 22. 7. 1999 pri
subjektu vpisa STUDIO GRAD, fotografija,
oblikovanje, tržne komunikacije, d.o.o.,
sedež: Podlubnik 66, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/04322/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5712998
Sedež: 4220 Škofja Loka, Cesta tal-

cev 12.

Rg-406209
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00399 z dne 12. 7. 1999 pri
subjektu vpisa EUROTEHNA, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Jesenice,
sedež: Pot ilegalcev 8, 64270 Jesenice,
pod vložno št. 1/05017/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
naslova družbenika in zastopnika, razširitev
dejavnosti, uskladitev dejavnosti s klasifika-
cijo ter spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5781957
Sedež: 4270 Jesenice, Sončna pot

12
Ustanovitelj: Pernuš Sašo, Jesenice,

Sončna pot 12, vstopil 29. 6. 1993, vložil
2,242.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pernuš Sašo, imenovan 29. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 1552 Proizvodnja sladole-
da; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 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; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2731
Hladno vlečenje; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozli-
tin z (zunaj ECSC); 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 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.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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-
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datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah, in dnevnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov točilnicah in drugih loka-
lih; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javne pošte;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9001 Zbiranje in odvoz odpadkov;

9002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi
načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
9003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

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

Rg-406222
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00733 z dne 26. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06462/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451081
Firma: SKILA, podjetje za trgovino s

športno opremo, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: SKILA, d.o.o., Radov-

ljica
Pravnooorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska

24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Papič Ksenija, Lesce,

Dežmanova 3, vstopila 1. 6. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Papič Ksenija, imenovana 1. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 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; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in

mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in 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;
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52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov: 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407189
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00758 z dne 10. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIANA, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Kranj, OBJ. 1210-
91, sedež: Titov trg 13, 6400 Kranj, pod
vložno št. 1/01722/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika
in zastopnika, povišanje osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346878

Firma: GLAMOUR INTERNATIONAL,
Trgovina in storitve, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: GLAMOUR INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Kranj

Sedež: 4000 Kranj, Glavni trg 13
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: Pervanja Danilo, izstopil

23. 7. 1999; Mendillo Tanja, Kranj, Glavni
trg 13, vstopila 23. 7. 1999, vložila
2,102.000 SIT, odgovrnost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pervanja Danilo, razrešen 23. 7.
1999; direktorica Mendillo Tanja, imenova-
na 23. 7. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
G/52.488 opravlja vse, razen trgovine z
orožjem in strelivom; K/74.140 opravlja
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-408170
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00808 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALPINA, tovarna obutve, d.d.,
Žiri, sedež: Žiri, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/00032/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki in spremembo statuta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5034728
Osnovni kapital: 1.967,750.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 3. 6. 1999.

Rg-408171
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00318 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARHITEKTNI BIRO KRANJ,
d.o.o., sedež: Tomšičeva ulica 6, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02528/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5510929
Ustanovitelj: Guzej Peter, izstopil 30. 3.

1999; Arhitekt Biro Kranj, d.o.o., Kranj,
Tomšičeva ulica 6, vstopil 30. 3. 1999, vlo-
žil 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-408173
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00626 z dne 2. 9. 1999 pri sub-

jektu vpisa TESMA SPORT, tenis, ski, mar-
keting, d.o.o., Tržič, sedež: Balos 4,
64290 Tržič, pod vložno št. 1/01645/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
kapitala, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5421454
Firma: TESMA SPORT, tenis, ski, mar-

keting, d.o.o.
Skrajšana firm: TESMA SPORT, d.o.o.
Sedež: 4294 Križe, Senično 62
Osnovni kapital: 2,488.200 SIT
Ustanovitelj: Grašič Pavel, Duplje, Zg.

Duplje 12, vstopil 31. 7. 1990, vložil
2,488.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2211 Izdajanje knjig; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 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 popravilo 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-
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belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-

tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 6. 1999.

Rg-408181
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00666 z dne 2. 9. 1999 pod št.
vložka 1/06471/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428896
Firma: ADRIA CONSULTING, svetova-

nje, d.o.o., Bled - Zasip
Skrajšana firma: ADRIA CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled - Zasip, Dobje 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dimter Jochen, Bled - Za-

sip, Dobje 26, in Hostnik Josef, Medvode,
Zgornje Pirniče 112 C, vstopila 10. 6.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Dimter Jochen in Hostnik Josef,
imenovana 10. 6. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-408187
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00712 z dne 6. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROTIM RŽIŠNIK & PERC, ar-
hitekti in inženirji, d.o.o., sedež: Delav-
ska cesta 24, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/06042/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1201573
Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali, 0130
Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo, 0202 Gozdarske
storitve.

Rg-408188
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00834 z dne 6. 9. 1999 pod št.
vložka 1/06473/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451111
Firma: BRET, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Hafnerje-

vo naselje 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Brecelj Štefan, Škofja Lo-

ka, Hafnerjevo naselje 3, vstopil 25. 8.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brecelj Štefan, imenovan 25. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 2670
Obdelava naravnega kamna; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 3512 Proizvodnje in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 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.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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
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pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 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
Oglaševanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Var-

stvo kulturne dediščine; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin.

Rg-408189
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00421 z dne 6. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALP, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Visoko, sedež: Visoko 7/E, 4212
Visoko, pod vložno št. 1/02980/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala spremembo sedeža,
družbenikov, deležev družbenikov, zastop-
nikov, družbene pogodbe in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s klasifikacijov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5565952
Sedež: 4212 Visoko, Visoko 38A
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Grgorinič Damir, izstopil

15. 4. 1999; Bizjak Bojan, Kranj, Trg Pre-
šernove brigade 8, vložil 803.000 SIT, in
Triler Janez, Kranj, Kajuhova 7, vložil
1,299.000 SIT, vstopila 31. 5. 1994, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Grgorinič Damiru, ki je bil razrešen 3. 5.
1999.

Dejavnost, izbrisana 6. 9. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-

tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
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; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 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;
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52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
sodelovanje; 74204 Drugo projektiranje in

tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28512 Dru-
ga površinska in toplotna obdelava kovin;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje;5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 7. 1999.

Rg-408190
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00105 z dne 6. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa NADA, brivsko frizerski salon,
Radovljica, d.o.o., sedež: Gorenjska c. 6,
4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/01632/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenic zaradi po-
pravka njihovega osebnega imena, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, spremem-
bo zastopnice in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5502730
Ustanoviteljice: Ločniškar Valentina, Ra-

dovljica, Hraše 22 C, vložila 282.750 SIT,
Resman Frančiška, Radovljica, Hlebce 43,

vložila 207.320,80 SIT, Kvasnik Marija,
Lesce, Valvazorjeva 6, vložila 207.320,80
SIT, in Robič Marjetka, Bohinjska Bela, Bo-
hinjska Bela 71, vložila 207.320,80 SIT,
vstopile 1. 9. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Loč-
niškar Tinka, razrešena 1. 1. 1999; direk-
tor Štefe Jože, Lesce, Rožna dolina 25,
imenovan 1. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov.

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

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 2. 2. 1999.

Rg-408191
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00806 z dne 6. 9. 1999 pod št.
vložka 1/06472/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1458612
Firma: HUA XIA, Trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Kranjska Gora
Skrajšana firma: HUA XIA, d.o.o., Kranj-

ska Gora
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Ul. Slav-

ka Černeta 34
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Xia Huadi, vložil

1,260.000 SIT, in Xu Sujiao, oba iz Zhe-
jianga, Kitajska, vstopila 12. 8. 1999, vložil
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dir-
ketor Xia Huadi, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Xu Sujiao, imenovana
12. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovna 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;
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,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov: 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno

svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge de-
javnosti za nego telesa 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
G/52.488 razen orožja in streliva; K/74.12
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-408192
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00493 z dne 3. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa HOTEL ALPINA, turistično in
gostinsko podjetje, d.o.o., Kranjska go-
ra, sedež: Vitranška 12, 4280 Kranjska
Gora, pod vložno št. 1/04969/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5776163
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pančur Filip, razrešen 21. 5. 1999;
direktor Ferčej Andrej, Ljubljana, Črtomiro-
va ulica 17, imenovan 21. 5. 1999, kot po-
slovodja - direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-408193
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00518 z dne 3. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GARANTER, gradbeništvo in
trgovina, Kranj, d.o.o., sedež: Kalinško-
va 7, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03316/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, vložkov in poslovnih deležev ter spre-
membo, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifiakcijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5609836
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Roman, Kranj, Ka-

linškova ul. 7, vstopil 19. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 4521
Splošna gradena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško

ustvarjanje in poustvarjanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-408195
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00689 z dne 3. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa RADIO TRŽIČ, d.o.o., sedež:
Balos 4, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/00178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo družbenika, osebe, poob-
laščene za zastopanje in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5053471
Firma: RADIO GORENC, lokalna radij-

ska postaja Tržič, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO GORENC,

d.o.o.
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil 20. 9.
1996; Triglav steber I, PID, d.d., Ljubljana,
Slovenska 54, vstopil 20. 9. 1996, vložil
260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krsnik Milan, razrešen 17. 6. 1999;
direktor Tomašič Boris, Škofja Loka, Pod-
lubnik 158, imenovan 17. 6. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1999.

Rg-408200
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00754 z dne 9. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNI BLED, storitveno-gostin-
sko podjetje, Šenčur, d.o.o., sedež: Sve-
teljeva ul. 20, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/00911/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5342449
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 1551

Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov, proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2330 Proizvod-
nja jedrskega goriva; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
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jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov: 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikarskih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Rg-408202
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00014 z dne 24. 9. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRA SSD, servisno stori-
tvene dejavnosti, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska c. 24A, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme družbenika,
naslova družbenika, družbenika in poslov-
nih deležev družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5284422
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, Ljubljana, Dunajska 160, vstopila 30. 9.
1996, vložila 2,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kmečki sklad 2 PID in Kmeč-
ki sklad 1 PID, izstopila 31. 7. 1998; PID
Kmečka družba, Pooblaščena investicijska

družba, d.d., Ljubljana, Stegne 21, vstopila
31. 7. 1998, vložila 137,738.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-408205
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00569 z dne 22. 9. 1999 pri
subjektu vpisa UNIP, vzdrževalne storitve
in trgovina, d.o.o., Jesenice, sedež:
Gozdna pot 1, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/05339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev, družbene pogodbe in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858526
Ustanovitelji: Alt Branko, Jesenice,

Gozdna pot 1, vložil 840.000 SIT, in Ivane-
tič Dragomir, Jesenice, C. Maršala Tita 84,
vložil 660.000 SIT, vstopila 9. 6. 1994, od-
govornost: ne odgovarjata; Ferk Viljem, iz-
stopil 10. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, sampostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 10. 6.
1999.

Rg-408209
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01919 z dne 16. 9. 1999 pri
subjektu vpisa SINKOPA, podjetje za in-
ženiring in storitve na področju kulturno
zabavne dejavnosti, d.o.o., Žirovnica, se-
dež: Žirovnica 87, 4274 Žirovnica, pod
vložno št. 1/04730/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5791448
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 3310

Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 9. 1999.

Rg-408218
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00823 z dne 13. 9. 1999 pri
subjektu vpisa PLANIKA KRANJ, podjetje
za trženje in proizvodnjo obutve, d.d.,
sedež: Savska Loka 21, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00117/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podat-
ki:

Matična št.: 5034663
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Sladič Franc, razrešen 16. 8.
1999; predsednik uprave Bajželj Milan,
Kranj, Cicibanova ul. 4, in članica uprave
Prinčič Bojana, Domžale, Preloška c. 11,
imenovana 19. 8. 1999.

Rg-408221
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00665 z dne 7. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA GRADBENA ŠOLA
KRANJ, Cankarjeva 2, 64000 Kranj, pod
vložno št. 1/00159/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083915
Sedež: 4000 Kranj, Cankarjeva 2
Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-408222
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00799 z dne 7. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa HTP GORENJKA, hotelsko tu-
ristično podjetje Kranjska Gora, d.d., se-
dež: Borovška 95, 4280 Kranjska Gora,
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pod vložno št. 1/00098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5001382
Člani nadzornega sveta: Ramuš Franci

in Robnik Anton, izstopila 24. 2. 1999; Ve-
likajne Florijan, Ramuš Tomaž, Plavčak Ire-
na, Jakelj Janko in Tomažič Franc, vstopili
24. 2. 1999, ter Uršič Janez, ponovno vsto-
pil 24. 2. 1999.

Rg-408223
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00587 z dne 7. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLANIKA KRANJ, podjetje za
trženje in proizvodnjo obutve, d.d., se-
dež: Savska Loka 21, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00117/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034663
Člani nadozrnega sveta: Sladič Franc,

izstopil 16. 6. 1999; Cibic Damir, vstopil
16. 6. 1999.

Rg-408225
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00560 z dne 7. 9. 1999 pod št.
vložka 1/06475/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, čla-
nov nadzornega sveta in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1294156
Firma: DOMEL HOLDING, družba

pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: DOMEL HOLDING,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4228 Železniki, Otoki 21
Osnovni kapital: 487,335.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Markelj Aleš, Selca, Selca 164, ime-
novan 24. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Benedičič Min-
ka, Torkar Zvonimir Slavko, Dolenc Urban,
Rejec Jožica, Zgaga Stane, Tušek Milan,
vstopili 19. 3. 1998, ter Benedičič Minka,
Bertoncelj Štefan, Dolenc Urban, Torkar
Zvone, Tušek Polde in Zgaga Stane, vstopili
27. 3. 1999.

Rg-408226
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/003424 z dne 7. 9. 1999 pri
subjektu vpisa GASILSKO REŠEVALNA
SLUŽBA, p.o., Kranj, sedež: Oldhamska
c. 4, 64000 Kranj, pod vložno
št. 1/00075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javno podjetje,
spremembo firme, sedeža in ustanovitelja
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5015561
Firma: GASILSKO REŠEVALNA

SLUŽBA KRANJ
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova ce-

sta 34
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor

Kranj, izstopil 8. 4. 1998; Mestna občina
Kranj, Kranj, Slovenski trg 1, vstopila 8. 4.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Osojnik Janez, Kranj, Britof 221 F,
imenovan 14. 5. 1990, zastopa brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Vpis preoblikovanja v javno podjetje dne
7. 9. 1999.

Rg-408228
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00692 z dne 28. 9. 1999 pri
subjektu vpisa LOKA, trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Kidričeva c. 54, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00031/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, statuta, dejavnosti in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000424
Firma: MERCATOR GORENJSKA, tr-

govsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR GORENJ-

SKA, d.d.
Člani nadzornega sveta: Jenko Anton in

Koštial Saša, izstopila 30. 6. 1999; Dakič
Jadranka in Jesenek Mateja, vstopila 30. 6.
1999.

Dejavnost, izbrisana 28. 9. 1999:
15811 Dejavnost pekarn: 15812 Dejavnost
slaščičarn; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih barih, 5551 Storitve menz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551
Dejavnost menz; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu, 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7415 Dejavnost holdingov;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 30. 6. 1999.

Rg-408229
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00765 z dne 29. 9. 1999 pri
subjektu vpisa PAN, Reklamna agencija,
Kranj, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 8,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me, družbenika zastopnika, naslova druž-
benika in zastopnika, ter razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5293901
Firma: OGLAŠEVALSKA AGENCIJA

PAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pangeršič Litaj Tomaž,

Kranj, Zoisova 44, vstopil 31. 10. 1989,
vložil 6,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Petrovič Mitja, izstopil 15. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Petrovič Mitja, razrešen 22. 7.
1999; zastopnik Pangeršič Litaj Tomaž,
imenovan 31. 10. 1989, zastopa družbo
neomejeno.

Dejavnost, izbrisana 29. 9. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

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

Rg-408230
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01902 z dne 28. 9. 1999 pri
subjektu vpisa GEOBI, geodetske stori-
tve, d.o.o., sedež: Mačkovo naselje 18,
4208 Šenčur, pod vložno št. 1/02221/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5483310
Dejavnost, izbrisana 28. 9. 1999: 6330

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičn-
inami.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami.
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LJUBLJANA

Rg-400714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00061 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa RUTAR INTERNATIONAL, tr-
govinska d.o.o., sedež: Slovenska c. 11,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06048/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5343801
Sedež: 1111 Ljubljana, Večna pot 11
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 21. 12. 1998.

Rg-401745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01339 z dne 30. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa STOL, industrija pohištva, d.d.,
Kamnik, sedež: Ljubljanska 45, 4246
Kamnik, pod vložno št. 1/01123/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, ustanovitelje, osnovni
kapital, uskladitev dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037948
Skrajšana firma: STOL, d.d., Kamnik
Osnovni kapital: 1.940,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
1.888,140.000 SIT, in delničarji po sezna-
mu, vložili 52,360.000 SIT, vstopili 1. 11.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Pantelič Matjaž,
Zajc Tamara, Raščan Brigita in Štokelj Fran-
ko, vstopili 4. 3. 1999, ter Suhadolc Zdrav-
ko in Balutto Vinc, vstopila 2. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7420 Projektiranje in tehnično

svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-402741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00887 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa AUDIO, avdio inženiring,
d.o.o., sedež: Tržaška c. 55, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03231/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5305195
Osnovni kapital: 2,789.000 SIT
Ustanovitelja: Fortuna Alenka in Fortuna

Franc, oba iz Ljubljane, Udvančeva ul. 15,
vstopila 21. 11. 1989, vložila po
1,394.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Fortuna Alenka in Fortuna Franc,
imenovana 21. 11. 1989.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 6420 Telekomunika-
cije; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Oglaševanje; 74831 Preva-
janje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov.

Rg-402798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/06357 z dne 14. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31807/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo sedeža, firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5917174
Firma: 1-VITO, družba za trgovino in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: 1-VITO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana, Izletniška 5
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Markelj Tomaž, Naklo, Glav-

na cesta 62, vstopil 30. 12. 1997, vložil
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markelj Tomaž, imenovan 30. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na 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-
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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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-

javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70200 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 3. 1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/06277/00.

Rg-402854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01896 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa STOL, industrija pohištva, d.d.,
Kamnik, sedež: Ljubljanska 45, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/01123/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5037948
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bogataj Bogomir, razrešen 31. 3.
1999; direktor Pezdirc Janez, Ljubljana,
Vojkova 87, imenovan 1. 4. 1999.

Rg-402923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01346 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CONSULT CENTER, podjetje za po-
slovne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Ljub-
ljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/11989/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, poštne številke,
deleža, osnovnega kapitala, zastopnikov, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5487021
Firma: STOL POSLOVNE STORITVE,

d.o.o., Kamnik
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, INDUSTRIJA PO-

HIŠTVA, d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vsto-
pil 20. 2. 1991, vložil 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Romšak Matiji, ki je bil razrešen
15. 3. 1999.

Dejavnost, izbrisana 7. 5. 1999: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 4010
Oskrba z elektriko; 40300 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4531 Električne inštalacije;
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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6412 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7415 Dejavnost holdingov;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 4. 1999.

Rg-403354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02425 z dne 25. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31944/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414437
Firma: 200 M PAJER & CO., gradbe-

ništvo, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: 200 M PAJER & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Tbilisijska uli-

ca 57
Ustanovitelja: Pajer Branka, Litija, Cesta

komandanta Staneta 14, in Erčulj Jože, Vi-
dem-Dobrepolje, Mala Ilova gora 22, vsto-
pila 5. 5. 1999, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pajer Branka in zastopnik Erčulj
Jože, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorice, imenovana 5. 5. 1999.
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Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja.

Rg-403950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00422 z dne 3. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31622/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380435
Firma: FOCK&PIRC, Filatelistična

dražbena hiša, d.n.o.
Skrajšana firma: FOCK&PIRC, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ptujska 23
Ustanovitelja: Fock Mihael, Kranj, Tav-

čarjeva 19, in Pirc Igor, Ljubljana, Ptujska
23, vstopila 10. 1. 1999, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Fock Mihael in Pirc Igor, imenova-
na 10. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-404010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03620 z dne 2. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa ISKRA – STIKALNI ELEMENTI,
d.d., Industrija stikalnih in zaščitnih ele-
mentov, Dobrepolje, sedež: Predstruge
29, 1312 Videm Dobrepolje, pod vložno
št. 1/05116/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 4806/97 –
zaradi spremembe zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5185661
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

stečajnemu upravitelju Bončina Igorju, ki je
bil razrešen 20. 9. 1996.

Rg-404058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02489 z dne 21. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa GD, podjetje za gradbeno de-
javnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik,
sedež: Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/11788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5480736
Ustanovitelj: Škoberne Damjan, izstopil

1. 4. 1999; Slanšek Iztok, Hrastnik, Boben
17a, vstopil 5. 11. 1993, vložil
96,006.126,77 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-404222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01631 z dne 11. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOVINATREND, Podjetje za
marketing, proizvodnjo, prevoz, trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Draga
24, sedež: Draga 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03749/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, deležev, naslova
ustanoviteljev in zastopnikov, družbene po-
godbe ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5331382
Firma: KOVINATREND, podjetje za

marketing, proizvodnjo, prevoz, trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Draga 22
Osnovni kapital: 2,623.000 SIT
Ustanovitelja: Suhadolc Roman, vstopil

15. 12. 1989, in Suhadolc Mojca, vstopila
2. 12. 1991, oba iz Ljubljane, Draga 22,
vložila po 1,311.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Suhadolc Roman, imenovan
15. 12. 1989, in zastopnica Suhadolc Moj-
ca, imenovana 2. 12. 1991, zastopata druž-
bo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 3. 1999.

Rg-404242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01611 z dne 8. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa EXODUS, grafika, računalništvo
in trgovina, d.o.o., sedež: Ob železnici
18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30604/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanovitelja, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1278592
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jvania Vazha, Tbilisi, Savur-

talo 35, vstopil 24. 3. 1999, vložil 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jvania Vazha, imenovan 24. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 3. 1999.

Rg-404364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07308 z dne 20. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa BESS-PRO MARKET, d.o.o.,
Podjetje za ekonomske storitve in sve-
tovanja, Ljubljana, sedež: Rožna dolina,
C. II/36, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02186/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in ti-
pa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5286565
Ustanovitelj: Strika Radojica, izstopil

28. 3. 1996, in Neubauer Nikolaj, izstopil
21. 12. 1998; Špindler Vladimir, Mala Ne-
delja, Moravci v Slovenskih Goricah 3, vsto-
pil 26. 4. 1989, vložil 1,328.850 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Špindler Vladimir, razrešen 15. 12. 1998
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-404410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02864 z dne 22. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROSERVISI, Proizvod-
nja, trgovina, montaža, servisiranje, d.d.,
sedež: Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 592390
Sprememba statuta z dne 31. 5. 1999.

Rg-404532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01151 z dne 29. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZORIZ, trgovina in storitve,
d.o.o., Adamičeva 3c, sedež: Adamičeva
3c, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/05376/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5344778
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 50102

Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
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ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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 sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkronimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6220 Izredni zračni promet; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 3. 1999.

Rg-404590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01871 z dne 14. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32011/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1413651
Firma: RAMAJ, zidarstvo in fasa-

derstvo, k.d.
Skrajšana firma: RAMAJ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska 398t

Ustanovitelja: Ramaj Islam, Vučitrn, M.
Tita 66, ki odgovarja s svojim premoženjem,
in Istrefi Hadži, Srbica, Vočnjak, SO Srbica,
ki je vložil 1.000 SIT in ne odgovarja, vsto-
pila 2. 4. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramaj Islam, imenovan 2. 4. 1999,
zastopa družbo kot komplementar.

Dejavnost, vpisana 14. 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih 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 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
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 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-

govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 60220 Dejavnost
taksistov; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-404640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00798 z dne 21. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa D.BULC & CO., podjetje za
trgovino na debelo in drobno, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10195/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5448182
Ustanovitelji: Bulc Damjan, Mirna, Pot

na Laze 5, vstopil 10. 12. 1990, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Kan-
te-Bulc Ingrid, izstopila 4. 2. 1999; Bulc
Primož, Ljubljana, Cesta v Mestni log 60, in
Bulc Janez, Ljubljana, Jurčkova cesta 21,
vstopila 4. 2. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Bulc Primož in Bulc Janez, imeno-
vana 9. 2. 1999.

Dejavnost, izbrisana 21. 5. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 6022 Dejavnost
taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 2. 1999.

Rg-404657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00985 z dne 18. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381326
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Firma: TRALS, storitveno podjetje,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Sojerjeva 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rajlić Tomaž, Ljubljana,

Sojerjeva ulica 49, in Lampič Andrej, Ljub-
ljana, Ulica borcev za severno mejo 68,
vstopila 25. 1. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajlić Tomaž, imenovan 25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-

li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 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 stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Rg-404660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01096 z dne 14. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa CATANIA, kurirske usluge, d.o.o.,
Gregorčičeva 23, Ljubljana, sedež: Gre-
gorčičeva 23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13473/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5526949
Firma: CITY EXPRESS, kurirske sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: CITY EXPRESS, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,643.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorc Peter, Ljubljana,

Slovenska 9a, in Lampič Robert, Ljubljana
Šmartno, Ingličeva 17, vstopila 10. 1.
1994, vložila po 2,821.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 64110
Dejavnost javne pošte.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1999.

Rg-404830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01946 z dne 17. 5. 1999 pod št.
vložka 1/31915/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413767
Firma: ABLES, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ABLES, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dražgoška 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Aberšek Marinka, Ljub-

ljana, Postojnska ulica 27, vstopila 6. 4.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peterlin Borut, Ljubljana, Dražgoška
15, imenovan 6. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
63120 Skladiščenje; 36130 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo.

Rg-404896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03085 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa ELEKTROTEHNA SET, d.d., Splošna
elektro trgovina, sedež: Pod trančo 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01722/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5198704
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Levpušček Milan, razrešen 31. 5.
1999; direktor Ronko Gostiša, Vrhnika, Be-
tajnova 46, imenovan 1. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-405204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02465 z dne 29. 6. 1999 pri sub-
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jektu vpisa TEMPI, zaključna gradbena
dela, d.o.o., sedež: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28972/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1124269
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Velanoska Conka, razrešena
11. 5. 1999; direktor Popeski Marjan,
Ohrid, Sateska 12, imenovan 11. 5. 1999.

Rg-405223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06598 z dne 4. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa DVO, trgovina, inženiring in mar-
keting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vilharje-
va 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28314/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnikov, tipa zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5959659
Ustanovitelj: Dvoraček Milica, izstopila

10. 11. 1998; Dvoraček Andrej, Ljubljana,
Vodnikova 173, vstopil 10. 11. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dvoraček Andrej, imenovan 10. 11. 1998,
ki zastopa družbo brez omejitev, in Dvoraček
Milica, razrešena 10. 11. 1998 kot direktori-
ca in imenovana za zastopnico, ki kot namest-
nica direktorja zastopa družbo brez omejitev,
oba iz Ljubljane, Vodnikova 173.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7470
Čiščenje stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 11. 1998.

Rg-405234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00450 z dne 11. 5. 1999 pri sub-
jektu vpisa NESOS, Veletrgovina, d.o.o.,
sedež: Prušnikova 27, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1124226
Ustanovitelj: Benda Romana, izstopila

22. 1. 1999; Benda Primož, Ljubljana, Pru-
šnikova ulica 27, vstopil 22. 1. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benda Romana, razrešena 22. 1.
1999; direktor Benda Primož, imenovan
22. 1. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-405255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03974 z dne 10. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32182/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430823
Firma: ZAVAS-VISS, d.o.o., delovna

zaščitna oblačila
Skrajšana firma: ZAVAS-VISS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostojo
Sedež: 1354 Horjul, Horjul 7a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hadalin Janez, Vrhnika,

Betajnova 51, vložil 1,071.000 SIT, in Pre-
bil Katja, Horjul, Horjul 7a, vložila
1,029.000 SIT – vstopila 23. 6. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Hadalin Janez in Prebil Katja, ime-
novana 23. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;

5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
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mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-405491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03021 z dne 29. 6. 1999 pri subjektu
vpisa ARBO, tovarna kemičnih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana-Polje, Podgrajska cesta
15, sedež: Podgrajska 15, 1260 Ljublja-
na-Polje, pod vložno št. 1/00191/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5033101
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kansky Domen, razrešen 31. 5.
1999; direktor Kregar Mihael Miloš, Ljub-
ljana, Trg mladinskih delovnih brigad 5, ime-
novan 1. 6. 1999.

Rg-405507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03022 z dne 29. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d., se-
dež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Član nadzornega sveta: Hanžel Slavko,

ponovno vstopil 25. 5. 1999.

Rg-405511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03091 z dne 7. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa SLOVENIJALES, Gradbeni mate-
rial in stavbno pohištvo, družba za zuna-
njo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13565/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5526671
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Tehovnik Marko, Medvode, Finžgarjeva
ulica 20, ki od 1. 6. 1999, zastopa družbo
kot poslovodja – glavni direktor in zastopnik
Bibič Mirko, Celje, Svetličeva ulica 21, ime-
novan 1. 6. 1999, ki zastopa družbo kot po-
slovodja – direktor prodajne mreže.

Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 7011 Orgnaizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 5. 1999.

Rg-405536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03887 z dne 12. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa GIS JUSTIN IN PARTNER,
d.o.o., Podjetje za gradbeništvo, inženi-
ring, storitve, sedež: Sp. Rudnik II/35,
1108 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28870/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 2828/99
zaradi odgovornosti ustanoviteljice s temile
podatki:

Matična št.: 5986117
Ustanoviteljica: Justin Janja, izstop 18 .6.

1999, Justin Janja, Ljubljana, Rusjanov trg
3, vstopila 18. 6. 1999, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-405537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04050 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES, Gradbeni ma-
terial in stavbno pohištvo, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13565/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 99/3091
zaradi naslova zastopnika in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526671
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bibič Mirko, Celje, Cvetlična ulica
21, imenovan 1. 6. 1999, zastopa družbo
kot poslovodja – direktor prodajne mreže.

Dejavnost, izbrisana 16. 7. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1999: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5551 Dejavnost
menz; 7440 Oglaševanje.

Rg-405619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05906 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemelj-
skega plina, sedež: Cesta ljubljanske bri-
gade 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01667/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razveljavitev sklepa Srg
1851/97 o vpisu spremembe ustanovitelja
na podlagi III Ips 152/98 s temile podatki:

Matična št.: 5025869
Ustanovitelj: INTERLINK, družba za med-

narodno posredovanje blaga in storitev,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 38, izstopil
24. 6. 1996; ELRAD, Tovarna elektronike
elektromehanike anten in kablov, p.o., Gor-
nja Radgona, Ljutomerska 28, vstopil
13. 4. 1990, vložil 936.474,70 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-405763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01699 z dne 2. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa KATIN, d.o.o., Podjetje za stori-

tve in trgovino, Ljubljana, Brodarjev trg
7, sedež: Brodarjev trg 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5449227
Firma: KATIN, d.o.o., Podjetje za sto-

ritve in trgovino, Ljubljana, Rojčeva uli-
ca 26

Sedež: 1110 Ljubljana, Rojčeva ulica
26.

Rg-405769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01729 z dne 5. 7. 1999 pri subjektu
vpisa TERA RD, družba za trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., Komenda, sedež: Mlaka
4, 1218 Komenda, pod vložno
št. 1/03225/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5307716
Ustanovitelj: Souček Rok, Škofja Loka,

Stara Loka 2, vstopil 7. 12. 1989, vložil
15,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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

Rg-405779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02896 z dne 5. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa POT, podjetje za trgovino na de-
belo, izvoz-uvoz, marketing, d.o.o., Ljub-
ljana, Peščena pot 8, sedež: Peščena
pot 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02236/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanovitelja, deleža in akta o ustanovitvi
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288371
Ustanovitelja: Jarc Janez, Ljubljana, Pešče-

na pot 8, vstopil 22. 6. 1989, vložil
1,995.000 SIT, in SKIPPER, d.o.o., Ljublja-
na, Savlje 89, vstopil 20. 5. 1999, vložil
105.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 5. 7. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 7440
Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 5. 1999.

Rg-405792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03579 z dne 14. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32133/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430408
Firma: PIRC GRADNJE, gradbeništvo,

storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PIRC GRADNJE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Baznikova uli-

ca 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pirc Franc, Pirc Marija, Pirc

Tatjana in Pirc Franc, vsi iz Ljubljane, Bazni-
kova ulica 36, vstopili 28. 6. 1999, vložili
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po 525.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Pirc Franc in Pirc Franc, imenova-
na 28. 6. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1999:1411
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje
gline in kaolina; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,

d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi
načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge dejavnosti javne higiene;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Pogreb-
na dejavnost.

Rg-405795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02219 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa IN – TEX ZONE, d.o.o., Trgovi-
na na drobno in debelo s tekstilom, se-
dež: Dunajska 354, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30897/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1294369
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 108.

Rg-405796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02263 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa COMZONE, trgovinska d.o.o.,
sedež: Dunajska 354, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5895197
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 108.

Rg-405832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02264 z dne 21. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SINERGA – LIGHT, elektron-
ski svetlobni sistemi, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Savska cesta 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24202/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5808421
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 31.

Rg-405841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02295 z dne 26. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEČNIK, Podjetje za urarstvo
in trgovino, d.o.o., Stari trg 14, Ljublja-
na, sedež: Stari trg 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05824/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5351430
Firma: LEČNIK, Podjetje za urarstvo

in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 26. 7. 1999: 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5273 Popravilo ur, nakita; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov zat rg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
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Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

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

Rg-405844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03472 z dne 26. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE –
DATA, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne
11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19329/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5632528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Debeljak Alojzij, razrešen 11. 6.
1999; direktor Pristov Branko, Tolmin, Lju-
binj 17, imenovan 11. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-405847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02216 z dne 27. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32163/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Murski
Soboti, spremembo sedeža in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1317849
Firma: KELENC, podjetje za vrt-

narstvo, cvetličarstvo in svetovanje,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Majorja La-

vriča 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kelenc Barbara in Kelenc

Mitja, vložila po 840.000 SIT, ter Kelenc
Franc in Kelenc Marija, vložila po 210.000
SIT, vsi iz Ljubljane, Smrtnikova 3, vstopili
20. 7. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kelenc Barbara, imenovana 20. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 15320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15330 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na

drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
72300 Obdelava podatkov; 73103 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne opravlja revizijskih dejavnosti, od
dejavnosti pod šifro 74140 – Podjetniško
in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci. Omejitve so bile vpisane pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti s Srg 350/98
z dne 25. 11. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti
pod vložno številko 1/02381/00.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 4. 1999.

Rg-405854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03231 z dne 27. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa HELIOS, Podjetje za opravlja-
nje zunanjetrgovinskih in drugih poslov-
nih storitev, d.o.o., sedež: Količevo 2,
1230 Domžale, pod vložno
št. 1/04470/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5043204
Ustanovitelj: HELIOS OLJARNA

DOMŽALE, d.o.o., Domžale, Sončna 2, Vir,
izstopil 6. 4. 1999; HELIOS, sestavljeno
podjetje za kapitalske naložbe in razvoj,
d.d., Domžale, Količevo 2, vstopil 9. 10.
1995, vložil 313,678.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-405873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02504 z dne 30. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa S – GRAF, podjetje za grafič-
ne storitve in trgovino, BREZNIK & Co.,
d.n.o., Spodnje Jarše 48, Domžale, se-
dež: Spodnje Jarše 48, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/18153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o.,, spremembo firme, naslova
sedeža, osnovnega kapitala in družbenikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636248
Firma: S – GRAF, družba za grafične

storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: S – GRAF, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Jarška cesta 7
Osnovni kapital: 2,101.000 SIT

Ustanovitelj: Breznik Stanislava, izstopila
10. 5. 1999; Breznik Sandi, Domžale,
Spodnje Jarše 48, izstopil iz d.n.o. in vsto-
pil v d.o.o., 30. 7. 1999, vložil 2,101.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz pa-
pirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji 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; 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 debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, 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,
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napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,

davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-402901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02089 z dne 6. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa EUREST, Podjetje za gospodar-
ske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deleža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5824699
Osnovni kapital: 284,883.720,40 SIT
Ustanovitelj: EUREST INTERNATIONAL

B.V., Amsterdam, Nizozemska, Paasheuvel-
weg 5, vstopil 9. 12. 1993, vložil
284,883.720,40 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivančič Samo, razrešen 28. 2. 1999;
generalni direktor Rez Roman, Dunaj, Av-
strija, Reisnerstrasse 31, imenovan 28. 2.
1999.

Rg-403796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01514 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAQUEL IT, Računalniška izo-
braževanja, svetovanja, aplikacije,
d.o.o., Ljubljana, Gabrščkova 22, sedež:
Gabrščkova 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21947/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža, ustanoviteljev
in zastopnikov, spremembo in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5729882
Firma: TRIAS WTC GROUP, d.o.o.,

podjetje za finančni inženiring in sveto-
vanje

Skrajšana firma: TRIAS WTC GROUP,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 6
Ustanovitelj. Šuc Lojze, izstopil 18. 3.

1999; Djurašević Saško, Smlednik, Smled-
nik 21b, vstopil 18. 3. 1999, vložil
1,501.917 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuc Lojze, razrešen 18. 3. 1999;
direktor Djurašević Saško, imenovan 18. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-

množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
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mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah 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); 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-

bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje 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 pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavno bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 3. 1999.

Rg-403828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00875 z dne 25. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa KIT, Kooperacije, inženiring,
trgovina, d.o.o., Domžale, Šolska ulica
16, sedež: Šolska ulica 16, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/06217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev
in zastopnikov ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5354641

Firma: KIT, Kooperacije, inženiring, tr-
govina, d.o.o., Šolska ulica 16, Spodnje
Jarše, Domžale

Skrajšana firma: KIT, d.o.o., Šolska uli-
ca 16, Spodnje Jarše, Domžale

Sedež: 1230 Domžale, Šolska ulica
16, Spodnje Jarše

Ustanoviteljica: Žmavc Ferdinand in
Žmavc Tjaša, izstopila 18. 2. 1999; Žmavc
Andreja, Domžale, Šolska ulica 16, vstopila
18. 2. 1999, vložila 2,270.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žmavc Ferdinand, razrešen 18. 2.
1999; direktorica Žmavc Andreja, imenova-
na 18. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-404045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02180 z dne 22. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa GORENJE TIKI, Elektrostrojno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Magistrova 1,
sedež: Magistrova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04500/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5034353
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rožič Branko, razrešen 12. 7. 1995;
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Trtnik Matjaž, Ljubljana, Zdešarjeva 11, raz-
rešen 31. 10. 1995 kot zastopnik in imeno-
van 1. 5. 1998 za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-404073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02633 z dne 17. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa AC KONIM, zastopanje in tr-
govina, d.o.o., sedež: Baragova ulica 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5671493
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

6. 11. 1998.

Rg-404223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02129 z dne 7. 6. 1999 pod št.
vložka 1/31985/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413988
Firma: FEMINA CENTER, medicinsko

svetovanje, specialistična oskrba in pre-
gledi, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FEMINA CENTER,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Koblarjeva 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Garbajs Tatjana, Ljublja-

na, Glavarjeva 12, vstopila 19. 4. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Garbajs Tatjana, imenovana 19. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52320 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-404245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01662 z dne 26. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31853/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414666
Firma: KAMITEX, oblikovanje, pro-

izvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMITEX, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1317 Sodražica, Žimarice 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Belaj Oražem Katja, Ljub-

ljana, Vrhovci, C. XV 5, vstopila 23. 3.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Belaj Oražem Katja, imenovana
23. 3. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-404391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02338 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP LIVAR, Proizvodnja in ob-
delava ulitkov, d.d., sedež: Ljubljanska
cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, pod vlož-
no št. 1/13026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo datuma in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5504813
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Osterman Stanislav, Laze v Tuhinju, Golice
14j, razrešen 26. 4. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja.

Rg-404495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07513 z dne 25. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa B & M ELIT, gradbeni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Cerkniška ulica 8,

1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti, naslova ustanovite-
lja in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5454581
Osnovni kapital: 27,967.680 SIT
Ustanovitelji: Vrtačnik Bojan, Vače, Sliv-

na 13, vstopil 20. 12. 1990, Škvorc Mirko,
Ljubljana, Rusjanov trg 4, vstopil
20. 12. 1990, in Dimnik Gorazd, Ljubljana,
Tržaška 24, vstopil 1. 8. 1996, vložili po
9,322.560 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1421 Pridobivanje gramo-
za in peska; 1422 Pridobivanje gline in kao-
lina; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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 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; 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; 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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833

Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1998.

Rg-404635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00088 z dne 5. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa FAMMIT, podjetje za računovod-
ske storitve, d.o.o., Selšek 15, Šmartno
pri Litiji, sedež: Selšek 15, 1275 Šmart-
no pri Litiji, pod vložno št. 1/21955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, deležev,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5764033
Firma: FAMMIT, Družba za finančno

in računovodsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FAMMIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Femc Marko, Šmartno pri

Litiji, Selšek 15, vstopil 11. 4. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Femc Andrej, izstopil 14. 12. 1998,
ter Femc Stanislav, in Femc Marija, izstopi-
la 31. 12. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Femc Marko, imenovan 14. 12.
1998.

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

vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,

meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost, 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 12. 1998.

Rg-404680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01885 z dne 7. 5. 1999 pri subjek-
tu vpisa INTER – ADAKS, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Mestni log V/27, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/31615/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1387391
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štajdohar Andrej, razrešen 30. 3.
1999; direktor Štajdohar Simon, Kočevje,
Mestni log V/27, imenovan 30. 3. 1999.

Rg-404855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03142 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa VENEZIA GOLD, Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Mali
trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5633389
Ustanovitelj: Lombardi Giuseppe, izsto-

pil 26. 3. 1999; Dalla Grana Lucio, Vicen-
za, Via Guido Rossa 32, imenovan 26. 3.
1999, vložil 2,079.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-405468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01366 z dne 28. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa ERGOLES, proizvodnja, trgo-
vina, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Soška
3, sedež: Soška 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13406/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev, os-
novnega kapitala in družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 55224477
Osnovni kapital: 17,223.284 SIT
Ustanovitelji: Horvat Branko, Ljubljana,

Soška 3, vstopil 14. 8. 1991, vložil
7,750.477,80 SIT, Horvat Sašo, Ljubljana,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 30 / 6. 4. 2000 / Stran 2947

Soška 3, vstopil 30. 9. 1993, vložil
861.164,20 SIT, Horvat Nataša, Ljubljana,
Soška 3, vstopila 22. 4. 1994, vložila
7,750.477,80 SIT, in Horvat Žiga, Ljublja-
na, Soška 3, vstopil 22. 4. 1994, vložil
861.164,20 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 35110 Gradnja in popravilo ladij;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 36110 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 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; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 61100 Pomorski promet;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 3. 1999.

Rg-405481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02203 z dne 29. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32069/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1414143
Firma: INSPIRA, Zavod za izobraževa-

nje, svetovanje, motivacijo in ustvarjal-
nost, Ljubljana

Skrajšana oblika: INSPIRA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Hrvatski trg 2
Ustanoviteljica: Paravan Ines, Ljubljana,

Hrvatski trg 2, vstopila 27. 4. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Paravan Ines, imenovana 27. 4.
1999, zastopa zavod kot vršilka dolžnosti
direktorja.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 2215
Drugo založništvo; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85321 Dejavnost centrov za so-
cialno delo; 85323 Dejavnost dobrodelnih
organizacij; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-405605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03488 z dne 29. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa VODOTERM, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, Radomlje,
d.o.o., sedež: Škrjančevo 8, 1235 Ra-
domlje, pod vložno št. 1/22956/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779499
Osnovni kapital: 26,066.000 SIT
Ustanovitelja: Cerar Miha, vložil

20,852.800 SIT, in Cerar Suzana, vložila
5,213.200 SIT, oba iz Radomelj, Škrjanče-
vo 8a, vstopila 3. 5. 1993, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 29. 7. 1999: 175
Proizvodnja drugih tekstilij; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in karto-
na; 222 Tiskarstvo in z njim povezane stori-
tve; 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen
tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja ce-
menta, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 267 Obde-
lava naravnega kamna; 268 Proizvodnja bru-
silnih sredstev in drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 285 Površinska obdela-

va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 312 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 341 Proizvodnja motornih vozil;
342 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 361 Proizvodnja pohištva;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in  dosta-
va hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1999: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
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lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 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; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in

žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 30 / 6. 4. 2000 / Stran 2949

tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-405800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02886 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa BLAGOVNO TRGOVINSKI
CENTER, d.d., sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00510/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, zastopnikov, statuta, sklep skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala in poobla-
stilo upravi za povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5068681
Osnovni kapital: 5.806,624.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Mermal Jože, Ljubljana-Črnuče, Ulica v Ko-
kovšek 16a, razrešen 17. 5. 1999 kot za-
stopnik in imenovan 18. 5. 1999 za pred-
sednika uprave, Petrin Helena, Ljubljana-Po-
lje, Kašeljska 113a, razrešena 17. 5. 1999
kot zastopnica in imenovana 18. 5. 1999
za članico uprave – generalno sekretarko
družbe, Žehelj Marko, Ljubljana, Menardo-
va 6, razrešen 17. 5. 1999 kot zastopnik in
imenovan 18. 5. 1999 za člana uprave –
tehničnega direktorja, in Repina Andrej, Li-
tija, Na Dobravi 12, razrešen 17. 5. 1999
kot zastopnik in imenovan 18. 5. 1999 za
člana uprave – finančnega direktorja.

Sprememba statuta z dne 1. 6. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 1. 6.

1999, da se osnovni kapital zmanjša z umi-
kom lastnih delnic za 833,376.000 SIT,
tako da znaša 5.806,624.000 SIT.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano s spre-
membo statuta z dne 1. 6. 1999, da osnov-
ni kapital poveča v soglasju z nadzornim
svetom za največ 2.903,312.000 SIT z iz-
dajo novih delnic za vložke.

Rg-405834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03428 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMUNALNO-STANOVAN-
JSKO PODJETJE, d.d., sedež: Cesta 3.
julija 7, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/00276/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5144728

Dejavnost, izbrisana 23. 7. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9000 Storitve jav-
ne higiene; 90005 Druge storitve javne hi-
giene 9304 Pogrebne storitve.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 9000 Odstranjevanje odpad-
kov in odplak; druge dejavnosti javne higie-
ne; 90005 Druge dejavnosti javne higiene;
9303 Pogrebna dejavnost.

Rg-405846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03468 z dne 26. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMUNALNO-STANOVAN-
JSKO PODJETJE, d.d., sedež: Cesta 3.
julija 7, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/00276/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5144728
Firma: KSP HRASTNIK, Komunalno –

stanovanjsko podjetje, d.d.
Sprememba statuta z dne 25. 5. 1999.

Rg-405851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03429 z dne 27. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa KSP HRASTNIK, Komunalno –
stanovanjsko podjetje, d.d., sedež: Ce-
sta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, pod vložno
št. 1/00276/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5144728
Skrajšana firma: KSP HRASTNIK, d.d.

Rg-405961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03916 z dne 13. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa FORMULA 1, podjetje za trgo-
vino, uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Tržaška
118, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1420640
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 94.

Rg-406052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03865 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa EUREST, Podjetje za gospo-
darske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25079/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5824699
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Rotar Alenka, Ljubljana, Cleveland-
ska 45, imenovana 17. 6. 1999.

Rg-406107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03028 z dne 28. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ANITA RASTODER & CO., Go-

stinstvo in trgovina, d.n.o., Ljubljana, se-
dež: Ul. Molniške čete 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala in zastopnika ter preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940605
Firma: GPR, gradbeništvo, gostinstvo

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

govornostjo
Sedež: 1225 Lukovica, Trnjava 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Adilović Mishak, izstopil

31. 5. 1999; Rastoder Sinan, Lukovica, Tr-
njava 49, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o.,
28. 7. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Adilović Mishaku, ki je bil razre-
šen 31. 5. 1999.

Rg-406113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03678 z dne 23. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32156/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 1422987
Firma: ODEM, združenje proizvajal-

cev, uvoznikov in uporabnikov embala-
že, GIZ, Ljubljana

Skrajšana firma: ODEM GIZ, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 36, IOC

Trzin
Ustanovitelji: TETRA PAK, d.o.o., Ljub-

ljana, Trzin, Špruha 36, IOC Trzin,
COCA-COLA BEVERAGES, d.d., Žalec,
Celjska 8, PIVOVARNA UNION, d.d., Ljub-
ljana, Pivovarniška 2, FRUCTAL, d.d., Aj-
dovščina, Tovarniška 7, in Ljubljanske mle-
karne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, vsto-
pili 24. 6. 1999, odgovornost:  odgovarjajo
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šegatin Petja, Nova Gorica, Erjav-
čeva ulica 17, imenovan 24. 6. 1999, za-
stopa družbo kot generalni sekretar.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1999:
72300 Obdelava podatkov; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 91110 Dejavnost poslovnih in delo-
dajalskih združenj; 91120 Dejavnost stro-
kovnih združenj.

Rg-406849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04262 z dne 1. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32218/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446614
Firma: JOLEX INTERNATIONAL, pod-

jetje za marketing, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: JOLEX INTERNATION-
AL, d.o.o., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MACO TEXTILE GROUP

ESTABLISHMENT, Schan, Bahnhofstrasse
16, vstopil 5. 7. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stupar Zoran in prokurist Stupar Jo-
van, oba iz Ljubljane, Klopčičeva ul. 4, ime-
novana 5. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 17300
Plemenitenje tekstilij; 17600 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 17710
Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18230 Proizvod-
nja spodnjega perila; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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;
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; 52110 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni to-
vorni promet; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-406871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02535 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa SODIMEX, podjetje za lesno
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Trg 25. maja 9, Sodražica, sedež: Trg
25. maja 9, 1317 Sodražica, pod vložno
št. 1/24481/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5803080
Osnovni kapital: 2,830.000 SIT
Ustanovitelj: Lušin Angela, izstopila 30. 4.

1999; Lušin Franc, Ljubljana, Bernekarjeva
18, vstopil 30. 4. 1999, vložil 2,830.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 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.;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
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svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 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 električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55220 Dejavnost kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Dejavnost taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 4. 1999.

Rg-406873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04245 z dne 23. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32197/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446592
Firma: CIRAR & CJUHA, prevozništvo,

rent-a-car, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: CIRAR & CJUHA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1120 Ljubljana, Poljska pot 6
Ustanovitelja: Cjuha Michelle, Ljubljana,

Poljska pot 6, in Cirar Rajko, Laško, Gabr-
no 10a, vstopila 6. 4. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cjuha Michelle, in zastopnik Cirar
Rajko, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorja, imenovana 6. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 60240 Cestni
tovorni promet; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg-406840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03239 z dne 26. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa CONTIX, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23110/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5780063
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 43.

Rg-406841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03266 z dne 24. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARIH, oglaševalska agencija,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31358/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1353004
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni trg

13.

Rg-406842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03994 z dne 27. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32211/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430840
Firma: PETIN, Podjetje za upravljanje

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 165
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavček Zdenko, Ljubljana,

Poklukarjeva 53, vstopil 14. 7. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavček Zdenko, Ljubljana, Poklukar-
jeva 53, imenovan 14. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1999: 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.

Rg-406843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04005 z dne 18. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLANET SPORT, trgovina,
d.o.o., Trzin, sedež: Motnica 13, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/31387/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1338374
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 15.

Rg-406845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04507 z dne 26. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEDO, podjetje za trgovino s
sladoledom, zmrznjeno hrano in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
130, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29821/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1216350
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25.

Rg-406846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04509 z dne 24. 8. 1999 pri subjektu
vpisa RANDY, d.o.o., Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo, turizem, inženi-
ring, storitve in zunanjo trgovino, Ljublja-
na, Podružnica INTER-COMMERCE, Ljub-
ljana, Hranilniška 2, sedež: Hranilniška 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20764/02
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme podružnice, naslova sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5698979001
Firma: RANDY, d.o.o., Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trgovino,
Ljubljana, Podružnica INTER-COM-
MERCE, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Rož-
no dolino 1

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1999: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
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na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi 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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnica, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turistič-
nih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7012 Trgovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-406847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06405 z dne 17. 8. 1999 pri sub-

jektu vpisa INKLA + INTERIER DESIGN,
d.o.o., Družba za oblikovanje prostora,
WTC, Dunajska 156, Ljubljana, sedež:
Dunajska 156, 1215 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in dejavnosti, uskladitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5477077
Osnovni kapital: 32,685.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Aleš, Medvode, Go-

ričane 26, vstopil 9. 1. 1991, vložil
32,685.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1999: 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 10. 1998.

Rg-406848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10167 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa LECANA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 45, 1241 Kam-
nik, pod vložno št. 1/27442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5931754
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 5170

Druga trgovina na debelo.

Rg-406851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04193 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa EKM, družba za razvoj, trženje in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Stegne 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14349/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5541549
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 2912

Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 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.

Rg-406852

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04199 z dne 31. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa TROPICAL, d.o.o., podjetje za sto-
ritve in trgovino, Loka, Mengeš, sedež:
Mušičeva 18, 1234 Loka, Mengeš, pod
vložno št. 1/19159/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skrajšano firmo, sedež, os-
novni kapital, delež, naslov ustanoviteljice,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5654548
Skrajšana firma: TROPICAL, d.o.o.,

Mengeš
Sedež: 1234 Mengeš, Gasilska cesta

37, Loka
Osnovni kapital: 2,247.000 SIT
Ustanovitelja: Mikuž Matjaž, Kamnik,

Klavčičeva 5, in Dimec Irena, Mengeš, Ga-
silska cesta 37, Loka, vstopila 6. 4. 1992,
vložila po 1,123.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
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Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 7. 1999.

Rg-406854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04191 z dne 30. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa METKA, Podjetje za proizvod-
njo in prodajo kruha, peciva, testenin
ter drugih živilskih in neživilskih proizvo-
dov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nazorjeva
6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09161/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti, ustanoviteljev, zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5425638
Firma: IPK, svetovanje in inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: IPK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Erbežnikova 28
Ustanoviteljica: Metlika Andrej, izstopil

10. 5. 1999; Verbovšek Polona, Ljubljana,
Kolarjeva 24, vstopila 15. 11. 1990, vložila
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Metlika Andrej, razrešen 19. 7.
1999; direktorica Verbovšek Polona, ime-
novana 19. 7. 1999.

Dejavnost, izbrisana 30. 8. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 7. 1999.

Rg-406855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02434 z dne 30. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa FERAL, podjetje za komercial-

ne posle pri uresničevanju funkcije bla-
ga in storitev, izvoz-uvoz ter izdelavo pri-
pom. za želez. industrijo, Trzin, d.o.o.,
sedež: Habatova ulica n.h., Trzin, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/05172/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5356709
Skrajšana firma: FERAL, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Habatova ulica 8a
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 2. 1999.

Rg-406872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04243 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ENJA, podjetje za založništvo
in svetovanje, d.o.o., sedež: Na Herši 7,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16184/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, ustanoviteljev, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5576458
Osnovni kapital: 2,508.000 SIT
Ustanovitelja: Gulič Ivo, Ljubljana, Ada-

mičeva 5, in Nosan Maja, Ljubljana, Na Her-
ši 7, vstopila 20. 2. 1992, vložila po
1,254.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gulič Ivo, razrešen 14. 7. 1999; No-
san Maja, razrešena 14. 7. 1999 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1999.

Rg-406874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02404 z dne 19. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa VENO VELETRGOVINA NO-
VAK, d.o.o., trgovina, veleprodaja, malo-
prodaja, sedež: Ane Galetove 6, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/07478/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5415713
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Jože, Grosuplje, Ane

Galetove 6, vstopil 21. 5. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost:ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Jože, imenovan 21. 5. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 4521 Splošna gradbe-

na dela; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 4. 1999.

Rg-406876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03383 z dne 19. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUDIO MARKETING J. WAL-
TER THOMPSON INTERNATIONAL, mar-
ketinška agencija, d.o.o., sedež: Drav-
ska ulica 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07416/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5385644
Ustanovitelj: Hočevar Janko, izstopil

17. 6. 1999; STUDIO MARKETING J. WAL-
TER THOMPSON INTERNATIONAL, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 74, vstopil 16. 6. 1998,
vložil 1,540.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-406878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04211 z dne 19. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32196/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446541
Firma: MICROŠKRAT, ZALAZNIK &

CO., računalniške storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MICROŠKRAT, ZAL-

AZNIK & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1292 Ig, Ig 445
Ustanovitelja: Zalaznik Darja in Zalaznik

Matjaž, oba iz Iga, Ig 445, vstopila 9. 6.
1999, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zalaznik Matjaž in zastopnica Zalaz-
nik Darja, imenovana 9. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
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drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 74831 Prevajanje.

Rg-406879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04261 z dne 17. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa IZIX, investicije, d.o.o., sedež:
Miklošičeva cesta 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31041/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1319477
Dejavnost, izbrisana 17. 8. 1999: 6330

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

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1999: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 7. 1999.

Rg-406880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03254 z dne 17. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32191/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430041
Firma: PRINZ, projektiranje in inženi-

ring za nizke zgradbe, d.o.o.
Skrajšana firma: PRINZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Klemenova

ulica 100
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Korošec Marko Branko,

Ljubljana, Omersova ulica 50, Pugelj Janez,
Ljubljana, Klemenova ulica 100, in Osredkar
Sava, Ljubljana, Bilenčanska ulica 4, vstopili
11. 6. 1999, vložili po 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Korošec Marko Branko ter zastopni-
ka Pugelj Janez in Osredkar Sava, ki zasto-
pata družbo kot namestnika direktorja, ime-
novani 11. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1999: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;

7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-406881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02435 z dne 17. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa BRONS, distribucija izdelkov,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 31, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29374/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1191853
Dejavnost, vpisana 17. 8. 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 debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1999.

Rg-406884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03204 z dne 16. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEDIS, podjetje za proizvod-
njo in trženje, d.o.o., Vojkova 4, sedež:
Vojkova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02559/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5294401
Firma: MEDIS, podjetje za proizvod-

njo in trženje, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 1
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

25. 5. 1999.

Rg-406885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06064 z dne 16. 8. 1999 pri sub-

jektu vpisa AGENCIJA ZOOM PROMO-
TION, podjetje za promocijsko in drugo
dejavnost, Ljubljana, Dunajska c. 116,
sedež: Dunajska c. 116, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5319382
Firma: ZOOM PROMOTION, podjetje

za promocijsko in drugo dejavnost,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Gradnikove
brigade 11

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

Rg-406886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02368 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PAY CONSULTING, podjetje
za finančno svetovanje, marketing, tr-
govino, uvoz, izvoz, posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 106/1, sedež: Pru-
šnikova 106/1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23851/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, osnov-
nega kapitala, akta o ustanovitvi, naslova
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5769566
Osnovni kapital: 9,237.808 SIT
Ustanovitelj: Lužar Branko, Ljubljana, Ul.

bratov Učakar 96, vstopil 9. 9. 1994, vložil
9,237.808 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lužar Branko, imenovan 9. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 4. 1999.

Rg-406887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01954 z dne 12. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROVOD PLAST, d.o.o.,
proizvodno in trgovsko podjetje, Ljub-
ljana, sedež: Devova 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14544/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5543797
Ustanovitelji: Dvorak Sonja, Ljubljana,

Vodnikova 195b, Vrščaj Alojzija, Ljubljana,
Ulica bratov Komel 16, Zavadlav Emil, Ljub-
ljana, Milčinskega 22, Štular Bojan, Ljublja-
na, Cesta na Laze 2, in Vrečar Ciril, Morav-
če, Detelova 1, ki so vstopili 22. 11. 1991
in vložili po 226.214,30 SIT, Budihna Aleš,
Ljubljana, Bilečanska 2, in Verhovec To-
maž, Ljubljana, Prešernova c. 16, ki sta
vstopila 15. 11. 1996 in vložila po
226.214,30 SIT, ter ELPLAST, d.o.o., Ljub-
ljana, Devova 5, ki je vstopil 12. 3. 1999 in
vložil 1,583.499,90 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1999.

Rg-406891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01811 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
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jektu vpisa LIKI, d.o.o., turistično, stori-
tveno in trgovsko podjetje, Ljubljana, se-
dež: Celovška 34, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17089/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5699509
Osnovni kapital: 3,370.000 SIT
Ustanovitelja: Likovič Igor, Ljubljana, Novo

Polje, C. VII/123, vstopil 27. 3. 1992, vložil
3,336.300 SIT, in Stary Zoran, Ljubljana, Do-
lenjska c. 2, vstopil 15. 4. 1999, vložil 33.700
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 15. 7. 1999: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55210 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55220 Storitve kam-
pov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 60220
Storitve taksistov; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-

na 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 indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Dejavnost nastanitve za krajši
čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 5551 Dejavnost menz; 6022 Dejav-
nost taksistov; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1999.

Rg-406892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03058 z dne 14. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROGRAMSKI ATELJE A & Z,
informacijski inženiring, d.o.o., sedež:
Cesta na postajo 56, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/27726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5936250
Ustanovitelji: Seničar Borut, izstopil

27. 5. 1999, in Kores Andrej, izstopil 2. 6.
1999; Snoj Robert, Ljubljana, Trg koman-
danta Staneta 6, vložil 437.328,50 SIT, Škr-
lj Matjaž, Škofljica, Babškova pot 29, Lavri-
ca, vložil 437.328,50 SIT, in Bistrički Zo-
ran, Ljubljana, Gorkičeva c. 16, vložil
874.603 SIT – vstopili 22. 2. 1996, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Rg-406893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02455 z dne 14. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MA-JA GRAFIKA 22, grafika, trgovi-
na, gostinstvo, d.o.o., Logatec, sedež: Re-
žiška 22e, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/11585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev, uskladitev dejavnosti, ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5474809
Osnovni kapital: 9,391.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupančič Maja, Logatec,

Režiška 22e, vstopila 4. 11. 1998, vložila
9,391.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 14. 7. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1999: 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 5. 1999.

Rg-406894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03203 z dne 14. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa REMATS, Reciklaža materia-
lov, trgovanje doma in na tujem, d.o.o.,
sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10878/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5459435
Ustanovitelj: Srakar Miha, izstopil 1. 6.

1999; REMATS, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 41, vstopil 13. 5. 1998, vložil 3,600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja. Pooblasti-
lo za zastopanje je prenehalo zastopniku
Srakar Mihi, ki je bil razrešen 1. 6. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1999.

Rg-406898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/03500 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa PLASTENKA, d.o.o., Radomlje,
sedež: Cesta radomeljske čete 55, 1235
Radomlje, pod vložno št. 1/00846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deleža in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5149304
Ustanovitelj: Bernot Alojzij, Beganović

Juso, Burja Miroslav, Čebulj Jože, Dimic
Darko, Jazbec Leon, Kopitar Janez, Novak
Olga, Novak Franc, Novak Emilijan, Povirk
Rajko, Sitar Daniel, Virag Milan, Gračnar
Mirko, Petrić Peter in Ribič Rajko, izstopili
28. 5. 1998; Kaplja Franc ml., Radomlje,
Šlandrova ulica 1, vstopil 10. 4. 1991, vlo-
žil 44,822.009,59 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Marc Eva, Stare Radko, Rojc
Darja, Pezdirc Ana, Klemen Zorka-Cirila,
Brahmani Agim, Režek Stjepan, Pfeifer Ja-
nez, Mezeg Vinko, Marc Tomo, Hojkar Mi-
lan, Gaberšek Rok, Opara Florjan in Shefki
Miftari, izstopili 17. 12. 1998.

Člani nadzornega sveta: Kaplja Franc,
Marc Tomo in Zajc Franci, so izstopili 12. 4.
1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 4. 1999.

Rg-406899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05494 z dne 15. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa AS DOMŽALE – BUS, proizvod-
nja in remont avtobusov, d.o.o., Domža-
le, sedež: Ljubljanska 1, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/20686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev zaradi razdružitve s temile podatki:

Matična št.: 5704065
Ustanovitelj: TRIGLAV, Pooblaščena in-

vesticijska družba za Ljubljano in Zasavje,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 10, izstopil
12. 8. 1998; TRIGLAV STEBER I, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljublja-
na, Slovenska 54, vstopil 12. 8. 1998, vlo-
žil 11,750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-406900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05733 z dne 11. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAFI – ZORKO, računovodske
storitve, k.d., sedež: Ulica 28. maja 67,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28818/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5996597
Ustanovitelj: Jeraj Franc, izstopil 7. 10.

1998; Cergolj Anton, Ljubljana, Kamnogo-
riška cesta 31, vstopil 7. 10. 1998, vložil
1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-406901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/05780 z dne 21. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTERSERVICE, prodaja de-
lov in vozil, d.o.o., sedež: Šmartinska
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24924/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, de-

javnosti, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5817323
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovškova

11
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Košir Miran, Ljubljana, C. Dolomit-
skega odreda 36, imenovan 23. 9. 1998,
in direktor Mišica Borut, Grosuplje, Perovo
32, imenovan 22. 11. 1993, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 63120 Skladiščenje; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1998.

Rg-406904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07248 z dne 23. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa POS PLASTIKA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Sodražica, se-
dež: Podgorska 30, 1317 Sodražica, pod
vložno št. 1/14216/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5549248
Osnovni kapital: 11,811.000 SIT
Ustanovitelja: Tavčar Bogdan, Ljublja-

na-Polje, Novo Polje, Cesta XIV/31, vložil
5,314.950 SIT, in Osenar Julij, Sodražica,
Podgorska cesta 30, vložil 6,496.050 SIT
– vstopila 6. 12. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Osenar Julij, imenovan 6. 12. 1991,
ki zastopa družbo brez omejitev, in zastop-
nik Tavčar Bogdan, imenovan 21. 10.
1998, ki kot pomočnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1998.

Rg-406905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07252 z dne 7. 6. 1999 pri subjek-

tu vpisa BRUEDER HENN, d.o.o., Trgov-
sko podjetje, Ljubljana, sedež: Tolstoje-
va 9a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19014/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in akta
o ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5622158
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Flegar Rado, razrešen 4. 11. 1998;
direktor Kuralt Martin, Kranj, Sitarska pot
19, imenovan 4. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 4. 11. 1998.

Rg-406906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07294 z dne 16. 6. 1999 pod št.
vložka 1/20405/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5520908002
Firma: TRUDEN & TRUDEN, poslovne

storitve, d.o.o., Ljubljana, Langusova 14,
PODRUŽNICA KRANJ, Struževo 3, Kranj

Skrajšana firma: TRUDEN & TRUDEN,
d.o.o., Ljubljana, Langusova 14,
PODRUŽNICA KRANJ, Struževo 3, Kranj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3
Ustanovitelj: TRUDEN & TRUDEN, po-

slovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Languso-
va 14, vstopil 26. 5. 1999, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Truden Zvonka, Kranj, Ulica Tatja-
ne Odrove 7, imenovana 26. 5. 1999, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
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belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
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; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;

80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-406908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00432 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa EDIGS PEGE, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska
ulica 4, sedež: Šolska ulica 4, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/21020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deleža, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5714389
Ustanovitelja: Golob Paula, Kamnik, Pe-

rovo 18a, vstopila 17. 10. 1995, vložila
28,108.901 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Golob Edvard ml., izstopil 15. 1.
1999; Golob Edvard st., Kamnik, Perovo
18a, vstopil 15. 1. 1999, vložil
57,069.587,50 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Golob Edvardu ml., ki je bil razre-
šen 15. 1. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 1. 1999.

Rg-406911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01644 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa KATSA, družba za promet z
nepremičninami in trgovanje z mešanim
blagom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Beet-
hovnova 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22043/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanoviteljice, zastopnice in akta o ustano-
vitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5760640
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 52
Ustanoviteljica: Zabukovec Katarina, iz-

stopila 30. 3. 1999; Zabukovec Mari-
ja-Cvetka, Ljubljana, Reboljeva ulica 6, vsto-
pila 30. 3. 1999, vložila 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zabukovec Marija-Cvetka, imeno-
vana 30. 3. 1999, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Zabukovec Katarina,
razrešena 30. 3. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 3. 1999.

Rg-406912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01646 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa SZT – SLOVENSKA ZALOŽBA
TELEFONSKIH IMENIKOV, d.o.o., Ljub-
ljana, STV – Slowenischer Telefon-
buch-Verlag GmbH, Ljubljana, sedež: Ce-
sta v Kleče št. 12, 1117 Ljubljana, pod

vložno št. 1/20218/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5694817
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

skupni prokuristki Razboršek Ireni, ki je bila
razrešena 18. 3. 1999.

Rg-406914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01677 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa S IN L, gostinstvo in storitve,
d.o.o., sedež: Vodnikova 35, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28414/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5971608
Osnovni kapital: 2,432.000 SIT
Ustanovitelji: Strojko Rok, Ljubljana, Viš-

njevarjeva 35, in Laznik Rosanda, Ljublja-
na, Švarova ulica 11, vstopila 16. 1. 1998,
vložila po 972.800 SIT, ter Strojko Mario,
Ljubljana, Višnjevarjeva ul. 39, vstopil 29. 3.
1999, vložil 486.400 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strojko Mario, imenovan 29. 3.
1999, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, izbrisana 10. 6. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5510 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 3. 1999.
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Rg-406916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01706 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa DVO, trgovina, inženiring in
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vil-
harjeva 41, 2000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28314/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5959659
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

173.

Rg-406919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02316 z dne 24. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa MW, računalništvo in inženiring,
d.o.o., sedež: Parmova 41, 1113 Ljublja-
na Bežigrad, pod vložno št. 1/25683/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovitelja,
osnovnega kapitala, naslova ustanovitelja in
zastopnika ter akta o ustanovitvi in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411629
Firma: MW, trgovina, uvoz – izvoz,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MW, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,832.129 SIT
Ustanovitelj: Pucko Saša, Ljubljana, Ste-

letova ul. 2, vstopil 28. 3. 1990, vložil
2,832.129 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Krišelj Boris, izstopil 5. 5. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pucko Saša, imenovan 28. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52250 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje.

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

Rg-406922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02527 z dne 22. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32045/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420046
Firma: STARE TRADE, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Kamniška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Stare Luka, Ljubljana, Kam-

niška cesta 2, vstopil 29. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stare Luka, imenovan 29. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo

s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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
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izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-406923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02528 z dne 11. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32009/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420054
Firma: AEQUALIS, svetovanje in stori-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Marčič Andrej, Celje, Uli-

ca Frankolovskih žrtev 27, in Gornik To-
maž, Maribor,Ulica bratov Lešnikov 4, vsto-
pila 7. 5. 1999, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marčič Andrej, imenovan 7. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-406924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02545 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa JOHNSON & JOHNSON S.E.,
Podružnica Ljubljana, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25787/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5872057
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Riegel Bachman Johnu, ki je bil
razrešen 1. 5. 1998.

Rg-406925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/02546 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIRECT TRADING, trgovinska
d.o.o., sedež: Večna pot 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31696/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža, ustanovitelja, deležev, za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1381148
Sedež: 1000 Ljubljana, Livada 6
Ustanovitelja: Borge Anthony Francis, Kre-

feld, 282 Inrather Strasse, vstopil 26. 1.
1999, vložil 1,950.000 SIT, in State Ariel
Dorel, S6, Bukarešta, Ul. Sandulesti,bl.Z
40,st.7,sek, vstopil 14. 5. 1999, vložil
150.000 SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist State Ariel Dorel, imenovan 14. 5.
1999.

Prokurist zastopa družbo skupaj z direk-
torjem ali drugim prokuristom.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 5. 1999.

Rg-406926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02548 z dne 8. 6. 1999 pri subjek-
tu vpisa MABO CORPORATION, d.o.o., za-
ključna dela v gradbeništvu, Ljubljana,
Rusjanov trg 8, sedež: Rusjanov trg 8,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti, naslova ustanovitelja ter
zastopnika in družbene pogodbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5776694
Firma: MABO CORPORATION, d.o.o.,

zaključna dela v gradbeništvu, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Cirila

Kosmača 53
Osnovni kapital: 3,800.000 SIT
Ustanovitelja: Hribšek Borut, vstopil

24. 2. 1992, in Hribšek Brigita, vstopila
13. 5. 1999, oba iz Ljubljane Šmartno, Ce-
sta Cirila Kosmača 53, vložila po 1,900.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribšek Borut, imenovan 24. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2852 Splošna mehanična dela; 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.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1999.

Rg-406927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02555 z dne 17. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1412094
Firma: KLAPA, podjetje za medijske

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

govornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Podgorje 29c
Osnovni kapital: 3,409.032 SIT
Ustanovitelj: Grzinčič Pavel, Kamnik,

Podgorje 29c, vstopil 12. 5. 1999, vložil
3,409.032 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grzinčič Pavel, imenovan 12. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
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Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92200 Radijska in televizijska de-
javnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92400 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov.

Rg-406928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02558 z dne 29. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32073/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420119
Firma: SECURICOR, požarna zaščita

in varnostni sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SECURICOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čefarin Ivan, Ljubljana, Jak-

čeva 8, vstopil 26. 3. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čefarin Leo, Ljubljana, Jakčeva ulica
5, imenovan 26. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5115 Posredništvo pri prodaji

pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje se lahko oprav-
lja samo “varovanje”.

Rg-406930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02564 z dne 8.6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31990/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420151
Firma: GEA KLIMATIZACIJSKA TEH-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 330
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: GEA AIR, Treatment marke-

ting Services International GmbH, Herne,
vstopil 28. 4. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Oberhumer Otto, Gaspolthofen,
Obeltsham 25, in Jarc Igor, Ljubljana, Ma-
roltova ulica 9, imenovana 28. 4. 1999, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-406931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03023 z dne 11. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRUDEN & TRUDEN, računo-
vodstvo in finance, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Langusova 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20405/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deležev,
naslova ustanoviteljice in zastopnice, dejav-
nosti, zastopnice in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5520908
Firma: TRUDEN & TRUDEN, poslovne

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRUDEN & TRUDEN,

d.o.o.
Osnovni kapital: 17,612.460,21 SIT
Ustanoviteljici: Truden Zdenka, Kranj,

Nartnikova ulica 5, in Truden Klara, 2606
A.C.T., 8 Risdon P1 Lyons, vstopili
8. 10. 1990, vložili po 8,806.230,10 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Truden Zdenka, razrešena 26. 5.
1999; direktorica Truden Zvonka, imenova-
na 26. 5. 1999, in zastopnica Truden Kla-
ra, imenovana 8. 10. 1990, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
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Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1999.

Rg-406932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03070 z dne 18. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32032/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420925
Firma: DANONE, družba za trgovino

na debelo z mlečnimi izdelki, d.o.o.,
DANONE, Gro3handel mit Milcherzeug-
nissen GmbH

Skrajšana firma: DANONE, d.o.o.,
DANONE GmbH

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 14,000.000 SIT
Ustanovitelj: DANONE, Gesellschaft mit

beschrankter Haftung, Wals – Siezenheim,
Dr. Hans Leschner – Str. 504, vstopil 9. 6.
1999, vložil 14,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kressing Siegbert, Hallein – RIF, Fuchs-
weg 5a, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Kocbek Marjeta, Maribor, Trg Du-
šana Kvedra 10, imenovana 8. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Prokurist zastopa družbo skupaj z direk-
torjem.

Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bi-
le dodatne oznake izpuščene.

Rg-406934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03179 z dne 17. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRUDEN & TRUDEN, poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Langusova 14,
PODRUŽNICA KRANJ, Struževo 3, Kranj,
sedež: Struževo 3, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/20405/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep Srg 7294/97
– zaradi dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5520908002
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 5510

Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5551 Dejavnost menz; 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; 7415 Dejavnost
holdingov; 7440 Oglaševanje; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Rg-406936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/03258 z dne 29. 6. 1999 pod št.
vložka 1/32072/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430084
Firma: AC ASSOCIATED CONSULT-

ANTS, družba za podjetniško svetova-
nje, d.o.o., v prevodu: AC ASSOCIATED
CONSULTANTS, Unternehmensbera-
tungsgesellschaft mbH

Skrajšana firma: AC ASSOCIATED
CONSULTANTS, d.o.o., v prevodu: AC
ASSOCIATED CONSULTANTS GmbH

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: LEMA-ERSA, družba za

upravljanje in naložbe, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21, ECOFIN, Invest Consulting und
Beteiligungs, Aktiengesellschaft, Maria Rain,
Toppelsdorf 33, Lex Adolf, Klagenfurt, Sie-
benhugelstrasse 27, in Trattinig Ewald, Kla-
genfurt, Waidmannsdorferstrasse 127, vsto-
pili 15. 6. 1999, vložili po 600.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Samonig Alexander, Villach, Jung-
nickelstr. 1/3/4/21, in Lex Adolf, Klagen-
furt, Siebenhugelstrasse 27, imenovana
15. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-406937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03310 z dne 28.6. 1999 pod št.
vložka 1/32063/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430106
Firma: MIDAS-ING, d.o.o., gradbeni in-

ženiring, trgovina in prevozi, Ljubljana
Skrajšana firma: MIDAS-ING, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krimska 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rajković Mirko, Ljubljana,

Krimska ulica 11, vstopil 28. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajković Mirko, imenovan 28. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3543 Proizvodnja vozil za in-
valide; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-406985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06613 z dne 21. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa TELMAK, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Tržaška 87b, 1370 Loga-
tec, pod vložno št. 1/24909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deleža ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5816858
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Jože, Hotedršica,

Hotedršica 104, vstopil 8. 11. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-406989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02738 z dne 9. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ALU KONIG STAHL, trgovska
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Brnčičeva 5, 1231 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/24232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5782350
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cvetkovič Marjan, razrešen 9. 12.
1998; direktor Bračko Vladimir, Slovenska
Bistrica, Cankarjeva ulica 21, imenovan
9. 12. 1998.

Rg-406992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02794 z dne 22. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa E-LEDER, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Polanškova 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24728/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, na-
slova ustanoviteljev in zastopnikov, spre-
membo tipa zastopnikov in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5799937
Sedež: 1000 Ljubljana, Petrovičeva

ulica 1e
Ustanovitelja: Crnolič Mesud, Ljubljana,

Petrovičeva ulica 1e, in Crnolič Ismeta, Ljub-
ljana, Petrovičeva ulica 1e, vstopila
26. 9. 1993, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Cr-
nolič Ismeta, razrešena 24. 5. 1999 kot di-
rektorica in imenovana za zastopnico, ki za-
stopa družbo kot namestnica direktorja, in

Crnolič Mesud, razrešen 24. 5. 1999 kot
zastopnik in imenovan za direktorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 5. 1999.

Rg-406994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02798 z dne 22. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa CITY STUDIO, prostorsko načrto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Žabjak 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23057/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, deleža, dejavnosti, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5752809
Osnovni kapital: 14,366.698,02 SIT
Ustanovitelji: Zlobec Maria, Ljubljana,

Maroltova ulica 16, in Brezavšček Matjaž,
Kranj, Mlakarjeva ulica 24, vstopila 26. 5.
1999, vložila po 2,155.004,70 SIT, ter
Cvar Andrej, Ljubljana, Malči Beličeve 125,
vstopil 20. 3. 1993, vložil 10,056.688,62
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brezavšček Matjaž, imenovan 26. 5.
1999.

Dejavnost, izbrisana 22. 7. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1999.

Rg-406996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02800 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARAND, Inženiring, d.o.o.,
Podružnica Celje, Aškerčeva 15, Celje,
sedež: Aškerčeva 15, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/02970/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307147004
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1999: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
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Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-406999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02820 z dne 22. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32154/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420496
Firma: SJM, consulting, družba za sto-

ritve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SJM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 102
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Beširević Nedo, Sarajevo,

BiH, Čobanija 18, in Beštrević Elma, Sara-
jevo, BiH, Hakije Kulenovića 7, vložila po
1,043.000 SIT, ter Jukič Tomislav, Ljublja-
na, Ulica bratov Učakar 52, vložil 14.000
SIT – vstopili 14. 5. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Beširević Nedo, zastopnica Beširevi-
ć Elma, zastopa družbo kot pomočnica di-
rektorja, in prokurist Jukič Tomislav, imeno-
vani 14. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-407000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02823 z dne 22. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRECISE, servis in trgovina s
šivalnimi stroji, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 118, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573424
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 1822

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-

ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-

ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov.

Rg-407001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02824 z dne 1. 9. 1999 pri subjektu
vpisa KEEP TRADE, gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva ul. 13, sedež: Brnči-
čeva ul. 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28149/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti, os-
novnega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5951020
Firma: KEEP TRADE, storitve, pro-

izvodnja, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Fašun Andrej, Ljubljana,

Mazijeva ul. 5, in Tkalčič Levin, Ljubljana,
Žaucerjeva ul. 24, vstopila 13. 6. 1996, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, izbrisana 1. 9. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6022 Storitve taksistov; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9303 Druge storitve
za nego telesa:

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz;
6022 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7415 Dejavnost holdingov;
7440 Oglaševanje; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 9303 Pogrebna dejavnost.

Rg-407002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02825 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa METAL-PROFIL, podjetje za
inženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Jar-
ška cesta 30, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/03411/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev in deležev, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5310784
Sedež: 1230 Domžale, Jarška cesta

30, Srednje Jarše
Ustanovitelj: Juhant Aleš, Domžale, Vir,

Zoisova 6, vstopil 11. 12. 1989, vložil
3,007.773 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Juhant Milan, izstopil 11. 5. 1999.
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Dejavnost, vpisana 23. 7. 1999: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa.

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

Rg-407004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02861 z dne 23. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŠIVIC, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., sedež: Topniška
ulica 35f, 1360 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13261/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev, uskladitev dejavnosti ter spre-
membo naslova ustanovitelja in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5521998
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Paternoster Ivan, Ljublja-

na, Preglov trg 12, vstopil 25. 4. 1994, in
Šivic Marjan, Preserje, Rakitna 11, vstopil
19. 8. 1991, vložila po 1,078.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šivic Marjan, imenovan 19. 8. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 23. 7. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druge povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga po-
vršinska in toplotna obdelava kovin; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih.

Rg-407005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03270 z dne 30. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIRO 90, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24683/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5810132
Dejavnost, izbrisana 30. 7. 1999: 6330

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

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999: 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-407007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03494 z dne 15. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32138/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430327
Firma: UT, informacijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: UT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 101
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: URBANA INFORMATION

SYSTEMS, L.L.C., Urbana, Illionis, ZDA,
2011 Silver Court East, vstopil 18. 5. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajec Janez, Ljubljana, Kogejeva uli-
ca 15, in zastopnik Machinskiy Nikolay, Ar-
lington, 22201 Virginia, ZDA, 2250 Claren-
dom Boulevard, ki zastopa družbo kot njen
predsednik, imenovana 18. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,

industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6420 Telekomunikacije; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-407008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03508 z dne 21. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLADIČ BORUT & DRUGI, druž-
ba za gostinske storitve in trgovino,
d.n.o., Škofljica, Hribi 20, sedež: Hribi
20, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/29127/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1192299
Ustanovitelj: Horvath Natalie-Mirelle, iz-

stopila 3. 6. 1999; Slak Matjaž, Ljubljana,
Ulica Jana Husa 68, vstopil 3. 6. 1999, od-
govornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Horvath Natalie-Mireille, razre-
šena 3. 6. 1999; družbenik Slak Matjaž,
imenovan 3. 6. 1999.

Rg-407009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03510 z dne 3. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa PLAN-MAR, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta na Brdo 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17801/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnikov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631351
Firma: PLAN-MAR, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: PLAN-MAR, d.o.o.
Sedež: 1241 Kamnik, Perovo 8d
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Planinšek Martin, izstopil

24. 6. 1999; Pirnar Danica, Kamnik, Perovo
8d, vstopila 24. 6. 1999, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Planinšek Martin, razrešen 24. 6.
1999, in Pirnat Danica, razrešena 21. 7.
1999; direktor Pirnar Stanislav, Kamnik, Pe-
rovo 8d, imenovan 21. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
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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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in

računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške

dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-407010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03513 z dne 14. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32132/00 v pisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430947
Firma: ELCO – KLIMA, d.o.o., storitve

in trgovina
Skrajšana firma: ELCO – KLIMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kneza Koclja 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Škof Milan, Ljubljana, Kne-

za Koclja 5, vstopil 21. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škof Milan, imenovan 21. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1999: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
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aparatov; 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); 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-407013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03809 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa RASTODER, družba za gostinstvo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Glo-
narjeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19782/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5664071
Sedež: 1000 Ljubljana, Dvoržakova 1
Dejavnost, izbrisana 1. 9. 1999: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 5510 De-

javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-407014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03900 z dne 4. 8. 1999 pri subjek-
tu vpisa VEKOLID, proizvodnja, inženi-
ring, trgovina, storitve, geodezija, d.o.o.,
Šentvid pri Stični, Pungert 4a, sedež:
Pungert 4a, 1296 Šentvid pri Stični, pod
vložno št. 1/09326/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, deleža in osnovnega kapitala, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, spremem-
bo naslova ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5509084
Firma: VEKOLID, poslovne in tehno-

loške storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VEKOLID, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c. 76

Osnovni kapital. 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: Veber Markelj Olga Oli,

Ljubljana, Dolenjska c. 76, vstopila
19. 10. 1990, vložila 2,102.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-
ber Markelj Olga Oli, imenovana
19. 10. 1990.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1999: 0130 Me-
šano kmetijstvo; 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9120 Dejavnost
sindikatov; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-407015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03929 z dne 28. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa CID, organizacija in posredova-
nje akcij v dobrodelne namene na po-
dročju kulturnih dejavnosti, d.o.o., Ljub-
ljana, Gregorčičeva 5, sedež: Gregorči-
čeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14153/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in deleža ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622000
Firma: CID, gostinstvo in trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Colja Danica, Ljubljana,

Gregorčičeva 5, vstopila 20. 10. 1991, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s

tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
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stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami;  52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom;  55239 Druge

nastanitve za krajši čas, d.n.;  5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij;  55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn;  55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;  55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz;  5552 Priprava in
dostava hrane (catering);  6022 Dejavnost
taksistov;  6023 Drug kopenski potniški pro-
met;  6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-407017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04059 z dne 2. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32237/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446428
Firma: ISTRAS, Inštitut za strateške

študije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ISTRAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana, Bognarjeva

pot 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Sočan Alojz, Ljubljana,

Bognarjeva pot 52, vložil 1,071.000 SIT,
Sočan Darinka, Ljubljana, Bognarjeva pot
52, vložila 342.000 SIT, in Sočan Gregor,
Ljubljana, Bognarjeva pot 52, vložil
687.000 SIT – vstopili 29. 6. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sočan Alojz, imenovan 29. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-407018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04075 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa HYPO-LEASING, podjetje za fi-
nanciranje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 103, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24974/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5834163
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg Osvobo-

dilne fronte 12.

Rg-407019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04082 z dne 30. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJANA, Podjet-
je za notranjo in zunanjo trgovino, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13520/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5523869
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

skupnemu prokuristu Golob Marku, ki je bil
razrešen 15. 7. 1999.

Rg-407020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04213 z dne 27. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa B.M.Z. UNICOM, Export-import
trgovina, storitve, d.o.o., Suhadolčano-
va 11, Ljubljana, sedež: Suhadolčanova
11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:
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Matična št.: 5590639
Firma: B.M.Z., UNICOM, Export-import

trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: B.M.Z. UNICOM, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Cesta

Ceneta Štuparja 151.

Rg-407021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04379 z dne 31. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa AKVIZ, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Trbovlje,
Kešetovo 9, sedež: Kešetovo 9, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/11853/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5476941
Osnovni kapital: 2,202.000 SIT
Ustanoviteljica: Majner Kus Mirica, Tr-

bovlje, Kešetovo 9, vstopila 4. 10. 1994,
vložila 2,202.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-407022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04497 z dne 1. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32226/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446894
Firma: UNIQA, finančno svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Osnovni kapital: 35,000.000 SIT
Ustanovitelj: UNIQA VER-

SICHERUNGSSERVICE GMBH, Wien, Av-
strija, Praterstrasse 1-7, vstopil 20. 8.
1999, vložil 35,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Felbar Ewald, Zagreb, Hrvaška, To-
mašičeva 12/14, imenovan 20. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-

datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-407024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04560 z dne 10. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32262/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446983
Firma: CONFIDA, Revizija in svetova-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Žaucerjeva 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrankar Mateja, Dunaj,

Avstrija, Staudgasse 43/19, vstopila 6. 8.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrankar Mateja, imenovana 6. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-407026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03869 z dne 31. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32221/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430700
Firma: PRIVATA-LARIVE, podjetniške

svetovalne storitve, d.o.o., firma v an-
gleškem jeziku: PRIVATA-LARIVE Corpo-
rate Advisory Services Ltd.

Skrajšana firma: PRIVATA-LARIVE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva
ul. 15

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: PRIVATA, poslovno sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 15,
in LARIVE INTERNATIONAL BV, Internatio-
nal Bussiness Development, Zeist, Spar-

renheuvel 2, vložila po 1,500.000 SIT –
vstopila 5. 7. 1999, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Puc Mira, Ljubljana, Kantetova 79,
imenovana 5. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 63120 Skladiščenje;
65210 Finančni zakup (leasing); 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-407038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03531 z dne 25. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa GORŠE IN PARTNER O.P., od-
vetniška družba, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Hacquetova 9/V, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30059/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1243080
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova7.

Vsebina

Sodni register 2889
Celje 2889
Koper 2912
Kranj 2923
Ljubljana 2933
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