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Sodni register

KOPER

Rg-405303
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00134 z
dne 7. 5. 1999 pod št. vložka 1/05629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1365428
Firma: TRS-GRO, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 6223 Komen, Komen št. 60
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Plesničar Dušan, Col, Pod-

kraj 49, in Kobal Ivo, Štanjel, Štanjel 55,
vstopila 11. 1. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobal Ivo, imenovan 11. 1. 1999,
zastopa družbo z omejitvijo, da za sklepanje
vseh pravnih poslov, ki se nanašajo na pri-
dobitev ali odsvojitev nepremičnin in naje-
manja kreditov, katerih vrednost presega
1,000.000 SIT, potrebuje odobritev
skupščine.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 01131
Vinogradništvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri

prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
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stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-405306
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00303 z
dne 11. 5. 1999 pod št. vložka
1/05361/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1365878
Firma: BRIZZI LUCIO CONSULTING,

industrijsko, podjetniško in finančno
svetovanje, k.d.

Skrajšana firma: BRIZZI LUCIO CON-
SULTING, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 82
Ustanovitelja: Brizzi Lucio, Castel San

Giovanni, Italija, Via della costa Rosa 12, ki
odgovarja s svojim premoženjem, in en ko-
manditist, vstopila 19. 1. 1999.

Osebi, poolaščena za zastopanje: direk-
tor Brizzi Lucio, ki kot komplementar zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Brizzi
Stefano, Castel San Giovanni, Italija, Via del-
la costa Rosa 12, imenovana 19. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.

Rg-408354
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00321 z
dne 21. 9. 1999 pri subjektu vpisa IN-
TEREUROPA, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, del-
niška družba, Filiala špedicije Celje, se-
dež: Kidričeva 38, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00212/10 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5001684
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Podlesnik Mirko, razrešen 1. 1.
1999; direktor Travner Goran, Celje, Čopo-
va 3, imenovan 1. 1. 1999, kot direktor
filiale je pooblaščen, da v imenu družbe in
na njen račun sklepa pogodbe v okviru de-
javnosti podružnice z naslednjimi omejitva-
mi: ne sme skleniti pogodbe o dajanju ali
najemanju kratkoročnega ali dolgoročnega
kredita; ne sme brez predhodnega dogovo-
ra s članom uprave družbe, zadolženim za
področje marketinga in prodaje, skleniti po-
godbe o sodelovanju ali prekinitvi sodelova-
nja s tujim poslovnim partnerjem; ne sme
skleniti pogodbe o poslih in s komitenti, ki
jih opravlja oziroma s katerimi dela dvoje ali
več podružnic; ne sme skleniti pogodbe o
zalaganju finančnih sredstev družbe, razen
za carinske in druge uvozne dajatve, za
transportne, skladiščne in prekladalne
stroške ter za zavarovalne premije za pre-
voz blaga v okviru letnega načrta obratnih
sredstev in v skladu s smernicami ter sklepi
uprave družbe.

Rg-408358
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00789 z
dne 7. 10. 1999 pri subjektu vpisa DROGA
PORTOROŽ, živilska industrija, d.d., se-
dež: Obala 27, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/00584/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5048265
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 55302

Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih

restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 7440
Oglaševanje.

Rg-408359
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00818 z
dne 24. 9. 1999 pri subjektu vpisa MARI-
NA PORTOROŽ, turistično podjetje, d.d.,
sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/03190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in predsednika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5680832
Člani nadzornega sveta: Jakomin Livij,

Praprotnik Milan in Terčon Herman, izstopili
20. 5. 1996; Dobravc Ernest, Prelc Vladi-
mir in Velkaverh Gregor – predsednik, po-
novno vstopili 20. 5. 1996, Pavlin Branko,
vstopil 20. 5. 1996, ter Kovšca Dragica in
Grosek Daniela, vstopili 5. 7. 1996.

Rg-408360
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00844 z
dne 21. 9. 1999 pri subjektu vpisa INDE –
INVALIDSKE DELAVNICE, Predelava ter-
moplastov, d.d., Koper, sedež: Ul. 15.
maja št. 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zapisnik skupščine z dne 19. 4.
1999 in čistopis statuta s temile podatki:

Matična št.: 5057027
Statut (čistopis) z dne 19. 4. 1999.

Rg-408362
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00974 z
dne 7. 10. 1999 pri subjektu vpisa ADO
GRAFIKA, grafična dejavnost, knjigovod-
ski servis in storitve, Piran, Brezec Jože
in dr., d.n.o., sedež: Savudrijska 9, 6330
Piran, pod vložno št. 1/02578/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje v d.o.o.: spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in družbenikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5537614
Firma: ADO GRAFIKA, knjigovodski

servis in storitve, Lucija, Obala 114,
d.o.o.

Skrajšana firma: ADO GRAFIKA, Luci-
ja, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6320 Portorož, Lucija, Obala
114

Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Brezec Jožef in Brezec Mar-

ko, izstopila 4. 5. 1999; Brezec Marko, Izo-
la, Šared 21c, vstopil 4. 5. 1999, vložil
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55301 Dejavnost re-
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stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v d.o.o. na podlagi sklepa družbenika z dne
4. 5. 1999.

Akt o ustanovitvi z dne 4. 5. 1999.

Rg-408366
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01317 z
dne 24. 9. 1999 pri subjektu vpisa ISTRA-
BENZ, holdinška družba, d.d., sedež: Zo-
re Perello Godina 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00317/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta, čla-
nov in namestnika predsednika nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000025
Člani nadzornega sveta: Eckert Franz,

izstopil 1. 7. 1999 kot namestnik predsed-
nika in vstopil kot član, Eckert Franz in
Schenz Richard – namestnik predsednika,
vstopila 1. 7. 1999, ter Koruza Zvonka, Pu-
pis Branko in Pišlar Ivan, vstopili 17. 5.
1997.

Statut (prečiščeno besedilo) z dne 1. 7.
1999.

Rg-408403
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01337 z
dne 12. 10. 1999 pod št. vložka
1/05700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1451812
Firma: ARS PUBLICITA GAŠPAR-MIŠ-

IČ & TURKALJ, d.n.o., izdelava etničnih
spominkov, reklamne storitve in trgovi-
na

Skrajšana firma: ARS PUBLICITA
GAŠPAR-MIŠIČ & TURKALJ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6330 Piran, Savudrijska ulica
št. 5

Ustanovitelji: Gašpar-Mišič Gašpar, Por-
torož, Ulica IX. korpusa 15, Lucija in Turkalj
Branimir, Koper, Krožna cesta št. 12, vsto-
pila 30. 7. 1999, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Gašpar-Mišič Gašpar in Turkalj Bra-
nimir, imenovana 30. 7. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60300
Cevovodni transport; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-408405
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00968 z
dne 11. 10. 1999 pri subjektu vpisa APOS-
TOL – Trgovina, gostinstvo, gradbeniš-
tvo, Gluvić, d.n.o., sedež: Šolska ulica
št. 15, Lucija, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/05549/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 1337564
Sedež: 6320 Portorož, Šolska ulica

6, Lucija
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bliznac Luka, Dežanovac, Hrvaška,
Dežanovac 113, imenovan 25. 5. 1999.

Rg-408410
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00991 z
dne 12. 10. 1999 pri subjektu vpisa
OBALNE LEKARNE KOPER, p.o., PE LE-
KARNA PIRAN, sedež: Tartinijev trg 4,
6330 Piran, pod vložno št. 1/01060/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5053781004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Buda-Berden Ana, razrešena
30. 12. 1998; zastopnica Milkovič Tina, Izo-
la, Jagodje 42a, imenovana 22. 12. 1998,
kot vodja enote zastopa enoto brez omeji-
tev.

Rg-408411
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01000 z
dne 12. 10.1 999 pri subjektu vpisa BEN-
SPEEDY, trgovsko podjetje, d.o.o., se-
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dež: Manžan 13, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03851/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5727073
Ustanovitelj: Benčič Miro, izstopil 31. 5.

1999; Podnar Pavao, Ankaran, Vlahovičeva
ulica 32, vstopil 31. 5. 1999, vložil
16,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podnar Pavao, imenovan 31. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Turk Branko in direktor Benčič Mi-
ro, razrešena 31. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 12. 10. 1999:5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70120 Trgova-

nje z lastnimi nepremičninami; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-408415
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02446 z
dne 8. 10. 1999 pod št. vložka
1/05698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1451359
Firma: FONDA SERVICE GOTTI & FON-

DA, Gradbeništvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: FONDA SERVICE

GOTTI & FONDA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Tomšičeva ulica

št. 11
Ustanovitelja: Gotti Angelo in Fonda An-

tonella, oba iz Ville d Alma, Italija, Via Ca
dall Ora 14, vstopila 25. 8. 1999, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Gotti Angelo in Fonda Antonella, ki
zastopata družbo brez omejitev, ter proku-
ristka Sokolič Šuc Sonja, Portorož, Obala
105, imenovani 25. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 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 pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
samo menjalnice.

Pri vpisu naslovov ustanoviteljev oziroma
direktorjev je bila tuja črka z dodatno ozna-
ko vpisana tako, da je bila dodatna oznaka
izpuščena.

Rg-408417
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01147 z
dne 8. 10. 1999 pod št. vložka
1/05697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1423002
Firma: P.A.M. PELIKAN, podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Koper – čistilni servis, trgovina in stori-
tve k.d.

Skrajšana firma: P.A.M. PELIKAN, d.o.o.
Koper – k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Dodatna oblika: dvojna družba
Sedež: 6000 Koper, Muzejski trg 7
Ustanovitelji: PELIKAN, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Koper
– impresa di prod., com. e serv. S.r.l., Ko-
per, Budičinova 8, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem, ter Martinčič Sneža-
na in Kljajić Gordana, obe iz Portoroža, Li-
minjanska 93, vložili po 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata – vsi vstopili 30. 6.
1999.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Živec Bogomila, Koper, Budičino-
va 8, ki zastopa družbo brez omejitev, ter
prokuristki Martinčič Snežana in Kljajić Gor-
dana, imenovane 30. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 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; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge dejavno-
sti javne higiene; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
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Rg-408418
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02503 z
dne 8. 10. 1999 pod št. vložka
1/05696/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podat-
ki:

Matična št.: 1459082
Firma: SMUČARSKI KLUB KOPER, za-

vod za zimsko športne aktivnosti
Skrajšana firma: SMUČARSKI KLUB

KOPER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6000 Koper, ŠRC Bonifika,

p.p. 330
Ustanovitelji: Ujčič Davor, Izola, Strma

pot 28, Jagodje, Vidmar Ljubo, Koper, Oljč-
na pot 8, Cergonja Miran, Koper, Cesta na
Markovec 1b, Rojc Olga, Koper, Ul. Serge-
ja Mašere 1, Turk Ivan, Koper, Rozmanova
ul. 66c, in Gombač Jadran, Izola, Dobrava
1b, vstopili 3. 9. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ujčič Davor, imenovan 3. 9. 1999,
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-408422
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02480 z
dne 30. 9. 1999 pod št. vložka
1/05693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1458922
Firma: VETUS, vizuelne komunikaci-

je, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VETUS, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pobeška ce-

sta 47
Osnovni kapital: 22,900.000 SIT
Ustanovitelj: DAY & NIGHT, vizuelne ko-

munikacije, d.o.o., Koper, Koper, Pobeška
cesta 47, vstopil 9. 9. 1999, vložil
22,900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivančič Robert, Koper, Pobeška ce-
sta 47, imenovan 9. 9. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 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.; 6110 Pomorski promet;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-408423
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00976 z
dne 29. 9. 1999 pri subjektu vpisa MM
INTELEKTA – poslovne in podjetniške
rešitve, d.o.o., sedež: Rozmanova 24,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00889/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka družbenice ter spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338891
Sedež: 6000 Koper, Krožna cesta 27
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Blažič Mojca, Koper,

Krožna c. 27, vstopila 16. 5. 1994, vložila
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 29. 9. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 74150 Dejavnost holdin-
gov; 74400 Oglaševanje.

Rg-408424
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00983 z
dne 29. 9. 1999 pri subjektu vpisa TEL-
MONT, podjetje za inženiring in monta-
žo telefonskega kabelskega omrežja,
d.o.o., Koper, sedež: Ulica 15. maja
št. 10b, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01208/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5366208
Firma: TELMONT, inženiring in grad-

nja telekomunikacijskih omrežij, CATV
IN RTV difuzija, d.o.o., Koper.

Rg-408426
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02488 z
dne 29. 9. 1999 pri subjektu vpisa IKRE,
Trgovina, posredništvo, gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Lucija, Obala 132, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/05283/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, sedeža, družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5943906
Sedež: 6320 Portorož, Cesta Solinar-

jev 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ćazimoski Ismet, izstopil

28. 8. 1999; Ramadani Faruk, Trebište,
Makedonija, selo Trebište – Gostivar, vsto-
pil 4. 3. 1999, in Islamoski Minur, Labuni-
šta, Makedonija, selo Labuništa – Struga,
vstopil 28. 8. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Ćazimoski Ismet, Portorož, Seča 194a, raz-
rešen 28. 8. 1999 kot direktor in imenovan
za prokurista, ter direktorja Ramadani Fa-
ruk in Islamoski Minur, ki zastopata družbo
brez omejitev, imenovani 28. 8. 1999.

Rg-408432

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01157 z
dne 23. 9. 1999 pri subjektu vpisa MA-
DEX, proizvodnja, posredništvo in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Pristaniška ulica 8,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05593/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1358014
Sedež: 6320 Portorož, Letoviška 37.

Rg-408438
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01126 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa M
MODE, podjetje za trgovino in poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Beblerjeva 7,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04701/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5838550
Sedež: 6000 Koper, Kopališko na-

brežje 4
Osnovni kapital. 2,329.250 SIT
Ustanoviteljica: Ugovšek Marija, Koper,

Cesta na Markovec 83, vstopila 27. 10.
1995, vložila 2,329.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-408439
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01390 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa
GOZDARSTVO KRAS, d.o.o., sedež: Par-
tizanska cesta 49, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00418/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5151597
Ustanovitelja: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, in Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Mala
ulica 5, izstopila 24. 9. 1998; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil 5. 2. 1997,
vložil 6,160.000 SIT, in Gozdarstvo Kras,
d.o.o., Sežana, Partizanska 49, vstopilo
24. 9. 1998, vložilo 8,720.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kač Emil, razrešen 25. 5. 1999; Va-
lenčič Jože, Ilirska Bistrica, Kosovelova 2,
razrešen 2. 5. 1999 kot prokurist in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-408440
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01064 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa ADRIA
CONTROL, Kontrola kakovosti in količi-
ne blaga, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo
nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop družbenika, spremembo
osnovnega vložka družbenika ter razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5508312
Ustanovitelja: Vatovec Janko, Črni kal,

Črni kal 61b, vstopil 9. 5. 1991, vložil
1,383.750 SIT, in Oblak Ivan, Portorož, Uk-
marjeva ulica 22, vstopil 16. 6. 1999, vložil
369.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-408411
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01065 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa ADRIA

CONTROL, Kontrola kakovosti in količi-
ne blaga, d.o.o., Koper, PE Koper, se-
dež: Ferrarska ulica 30, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02293/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5508312002
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-408442
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01019 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa K.M.K.
BOX, proizvodnja embalaže in trgovina,
d.o.o., Šmarje pri Kopru, sedež: Šmarje
32, 6247 Šmarje pri Kopru, pod vložno
št. 1/05042/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in nji-
hovih poslovnih deležev ter zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5920132
Sedež: 6274 Šmarje pri Kopru, Šmar-

je 32
Ustanovitelja: Krmac Valter, Šmarje pri

Kopru, Šmarje 42, in Morgan Igor, Šmarje
pri Kopru, Šmarje 32, vstopila 28. 5. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Kozlan Oktavij, izstopil 4. 9.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozlan Oktavij, razrešen 4. 9. 1997;
direktor Krmac Valter, imenovan 4. 9.
1997, ki lahko sklepa naslednje posle sa-
mo s predhodnim soglasjem skupščine:
prodaja in obremenitev sredstev družbe ter
investicijska vlaganja, če niso zajeta v letni
plan poslovanja družbe; pravne posle, ki
niso dejavnost družbe, in pravne posle, ka-
terih pogodbena vrednost presega 1/3 no-
minalne vrednosti osnovnega kapitala druž-
be.

Rg-408446
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00822 z
dne 10. 9. 1999 pri subjektu vpisa AU-
REMIANA, izvozno uvozno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Sežana – Podružnica Ljub-
ljana, sedež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03687/01 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti
in zastopnice ter omejitev zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5694787002
Firma: AUREMIANA, izvozno uvozno

trgovsko podjetje, d.o.o., Sežana – Po-
družnica Dol pri Ljubljani

Skrajšana firma: AUREMIANA, d.o.o.,
Sežana – Podružnica Dol pri Ljubljani

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Pšata
81

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Na-
glič Zvonka, razrešena 13. 4. 1999; zastop-
nica Veingerl Helena, Ljubljana, Celovška
140, imenovana 13. 4. 1999, kot vodja po-
družnice zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 74400
Oglaševanje.
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Rg-408448
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00839 z
dne 3. 9. 1999 pri subjektu vpisa VRTEC
MORJE LUCIJA, GIARDINO D’INFANZIA
MORJE LUCIA, sedež: Lucija, Fazanska
ulica 3, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02136/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5182140
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Uhelj Oštir Milena, razrešena 11. 3. 1999;
ravnateljica Fatorić Zdenka, Portorož, Seča
119a, imenovana 11. 3. 1999, zastopa vr-
tec brez omejitev.

Rg-408449
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00756 z
dne 3. 9. 1999 pri subjektu vpisa Podjetje
za inženiring in poslovanje z nepremič-
ninami Dom Koper, d.o.o., sedež: Can-
karjeva 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00578/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matičnašt.: 5242126
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vin-

čec Ivan, Koper, Kampel 41, razrešen
24. 2. 1999 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408455
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00685 z
dne 30. 8. 1999 pri subjektu vpisa MEST-
NI PLINOVODI, distribucija plina, d.o.o.,
sedež: Kolodvorska 2, 6102 Koper, pod
vložno št. 1/04941/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5872928
Ustanovitelja: SOCIETA’ GAS RIMINI

S.P.A., Rimini, Italija, Via Dossi 2, SOCIE-
TA’ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
SOC.COOP. A.R.L., Rimini, Italija, Via Emi-
lia 113, in SOCIETA’ RIMINESE COSTRU-
ZIONI – SO.RI.CO. S.P.A., Rimini, Italija,
Via L. Cenci 17, izstopili 17. 2. 1999; AEM
S.P.A., Milano, Italija, Corso di porta Vitto-
ria 4, in AZIENDA MEDITERRANEA GAS E
ACQUA S.P.A., Genova, Italija, Via dei
Sant.Giacomo e Filippo, vstopila 17. 2.
1999, vložila po 218,250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Garatoni Cesare Ugo, razrešen 1. 7.
1999; direktor Cammelli Valter, Genova, Ita-
lija, Via Pomposa 17/22, imenovan 1. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 30. 8. 1999:
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1999: 40200
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode.

Rg-408456
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00890 z

dne 30. 8. 1999 pri subjektu vpisa JADRO-
AGENT INTERNATIONAL, mednarodna
pomorska in prometna agencija, d.o.o.,
Koper, sedež: Pristaniška 45, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in osnovnih vložkov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5769833
Osnovni kapital: 4,259.804 SIT
Ustanovitelji: Andrijašič Zvonko, Koper,

Puntarjeva 17, Fortuna Vincenc, Izola, Fer-
da Bidovca 8, Igličar Mirko, Koper, Cesta
na Markovec 8, Križman Alenka, Pobegi,
Dvori 18, Sveti Anton, Trampuž Ernest, Po-
begi, Hrib 14, Sveti Anton, in Zanco Marje-
ta, Ankaran, Bevkova 36, vstopili
18. 2. 1993, vložili po 709.967,33 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-408457
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01036 z
dne 30. 8. 1999 pri subjektu vpisa DUR-
FLEX, proizvodne storitve in zunanja tr-
govina, d.o.o., Hrvatini 165, Ankaran, se-
dež: Hrvatini 165, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/02759/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, povečanje osnovnega ka-
pitala ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5595223
Firma: SORGO, proizvodne storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SORGO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sorgo Narciso, Ankaran, Hr-

vatini 165, vstopil 14. 12. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 30. 8. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 74400 Oglaševanje.

Rg-408461
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00739 z
dne 25. 8. 1999 pri subjektu vpisa G.M.G.
– Proizvodnja, trgovina in posredništvo
Koper, d.o.o., sedež: Markova ulica 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04880/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, vložkov, dejavnosti in
zastopnikov ter uskladitev aktov s temile po-
datki:

Matična št.: 5880017
Firma: VENTURER, proizvodnja, trgo-

vina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VENTURER, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vivoda Mladen, izstopil

23. 3. 1999; Bellini Gianni, Pazin, Hrvaška,
Stjepana Beletića 25, Motovun, vstopil
11. 4. 1997, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Vivoda Mladenu, ki je bil razre-
šen 23. 3. 1999.

Dejavnost, izbrisana 25. 8. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
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; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje.

Sprememba akta družbe (v čistopisu) z
dne 23. 3. 1999.

Rg-408462
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00754 z
dne 25. 8. 1999 pri subjektu vpisa TA-
GROS – trgovina, proizvodnja, servis
kmetijske mehanizacije in transportne
opreme, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04702/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnih vložkov družbenikov, izstop druž-
benika, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5838479
Firma: TAGROS – popravilo in servisi-

ranje vozil, delovnih strojev in naprav,
d.o.o.

Ustanovitelji: Stanković Sretan, izstopil
22. 7. 1998; Glavina Stojan, Koper, Cesta
na Markovec 3, in Hrvatin Dušan, Marezi-
ge, Lopar 30, vstopila 15. 6. 1993, ter
Montanič Klavdij, Grinjan-Koper, Grinjan 13,
in Sirk Zdravko, Portorož, Strunjan 31, vsto-
pila 10. 6. 1994 – vložili po 641.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
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svetljavo in električnih svetilk; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4531 Električne inštalacije;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 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; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,

vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
74.60: samo dejavnost varovanja; 92.712:
samo igralni avtomati zunaj igralnic.

Rg-408466
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00764 z
dne 20. 8. 1999 pri subjektu vpisa DOL-
MES, predelava mesa in trgovina, d.o.o.,
Postojna, Za Sovičem 12, sedež: Za So-
vičem 12, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01879/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5478545
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 01110

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 01300 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo, razen ve-

terinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 15120 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 15710 Proizvodnja krmil; 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15860
Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva;
15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
18300 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 19100 Stroje-
nje in dodelava usnja; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 74820 Pakiranje.

Rg-408467
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00766 z
dne 20. 8. 1999 pri subjektu vpisa NET-
FIN, finančno posredništvo in poslova-
nje z nepremičninami, d.o.o., sedež: Pri-
staniška 12, 6000 Koper, pod vložno
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št. 1/01079/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in oseb, pooblaščenih za
zastopanje, ter čistopis družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5970105
Ustanoviteljica: Primorski finančni cen-

ter Interfin, d.o.o., Koper, Koper, Prista-
niška 8, izstopil 8. 3. 1999; EMONA OBA-
LA KOPER, d.d., Koper, Koper, Pristaniška
12, vstopila 28. 9. 1998, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ždralič Žarko, razrešen 15. 3. 1999;
direktor Furlan Zmago, Koper, Dolga reber
17, imenovan 15. 3. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Nov akt družbe z omejeno odgovornost-
jo (v čistopisu) z dne 15. 3. 1999.

Rg-408469
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00820 z
dne 20. 8. 1999 pri subjektu vpisa LUKA
KOPER INPO – invalidsko podjetje,
d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in dru-
ge storitve, invalidska dejavnost, sedež:
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/05025/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo 9. člena
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5918707
Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z

dne 19. 1. 1999.

Rg-408473
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00821 z
dne 19. 8. 1999 pri subjektu vpisa AU-
REMIANA, izvozno uvozno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska
cesta 109, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/03687/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme družbenika,
naslova stalnega prebivališča zastopnice ter
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694787
Ustanovitelj: MARK – S.R.L., Gorizia, Ita-

lia, Via d.San Michele 334 CAP 3417, vsto-
pil 9. 12. 1992, vložil 751.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fabjan Dragica, Sežana, Ponikve
št. 60, imenovana 20. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 19. 8. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 74400
Oglaševanje.

Rg-408475
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00883 z
dne 18. 8. 1999 pri subjektu vpisa ARENA,
INVEST, ekonomski in komercialni po-
sli, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04499/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5889162
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kra-

jnc Zdravka, Izola, IX. korpusa 12, razreše-

na 17. 9. 1996 kot direktorica in imenova-
na za prokuristko, in direktor Bettini Fabri-
zio, Sgonico-Zgonik, Italija, Gabrovizza-Ga-
brovec 64b, imenovan 17. 9. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-408477
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00860 z
dne 18. 8. 1999 pod št. vložka
1/05647/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411802001
Firma: KOMBA, prodaja kombajnov,

d.o.o., Podružnica KOMBA servis
Skrajšana firma: KOMBA d.o.o. – Po-

družnica KOMBA servis
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2324 Lovrenc na Dravskem

polju, Pleterje 34
Ustanovitelj: KOMBA, prodaja kombaj-

nov, d.o.o., Koper, Ferrarska ulica št. 14,
vstopil 22. 4. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stancich Sergio, Devin-Nabrežina,
Italija, Trnovca 15a, imenovan 22. 4. 1999,
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja
govedi; 0130 Mešano kmetijstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 15710
Proizvodnja krmil; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2852 Splošna
mehanična dela; 28621 Proizvodnja ročne-
ga orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-

na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
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;
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; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.
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Rg-408479
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00977 z
dne 18. 8. 1999 pod št. vložka
1/05680/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422430
Firma: MBS METAL, krovska dela,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska ce-

sta 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: EDES, Podjetje za izvaja-

nje gradbenih del, d.o.o., Koper, Koper,
Vojkovo nabrežje 30, Jurada Sergio, Ko-
per, Kampel 26a, in Kočevar Boštjan, Ko-
per, Partizanska 9, vstopili 14. 5. 1999,
vložili po 700.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Novak Marinko, Izola, Razgled 6, ki
zastopa družbo brez omejitev, ter zastopni-
ka Jurada Sergio in Kočevar Boštjan, ki kot
namestnika direktorja zastopata družbo brez
omejitev, imenovani 14. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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 materia-
la; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-408958
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00951 z
dne 22. 11. 1999 pri subjektu vpisa
KNJIŽNICA MAKSE SAMSA ILIRSKA BIS-
TRICA, p.o., sedež: Titov trg 2, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/00252/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o zavodih: spremembo fir-
me, ustanoviteljice in zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5051860
Firma: KNJIŽNICA MAKSE SAMSA

ILIRSKA BISTRICA
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ilirska

Bistrica, izstopila 31. 12. 1994; Občina Ilir-
ska Bistrica, Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 18, vstopila 1. 1. 1995, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Klemenc Manica, razrešena 15. 9.
1994; Logar Damijana, Ilirska Bistrica, Roz-
manova ulica 4c, razrešena 16. 9. 1994
kot zastopnica in imenovana za ravnateljico,
ki zastopa knjižnico brez omejitev.

Rg-408959
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00202 z
dne 26. 10. 1999 pri subjektu vpisa HO-
TEL KOPER, Turistično podjetje, d.d.,
HOTELI KOPER, Impresa turistica, s.p.a.,
sedež: Pristaniška 3, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00990/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5001919
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednica uprave Volčanjk Jožica, razre-
šena 2. 8. 1998; direktor Strle Janez, Por-
torož, Seča 104, imenovan 3. 8. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-408960
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00741 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa PIV-
KA, perutninarstvo, d.d., sedež: Neverke
30, 6256 Košana, pod vložno
št. 1/00266/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 26. 3. 1999 in razrešitev članov za-
časnega nadzornega sveta in uprave ter
imenovanje članov nadzornega sveta in
uprave, spremembo statuta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5151406
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Plahuta Primož, Ajdovščina, C. IV.
Prekomorske brigade 74, ki od 2. 4. 1999
kot direktor uprave zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Marko,
Lenarčič Maksimiljan, Morel Ivan, Oblak
Leopold in Šibenik Edi, izstopili 26. 3.
1999; Turnšek Vital, Bajec Mario, Trošt Ni-
ko, Kovačič Weronika in Medved Brigita,
vstopili 26. 3. 1999.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
26. 3. 1999.

Rg-408961
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00840 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa HO-
TELI KOPER, Turistično podjetje, d.d.,
HOTELI KOPER, Impresa turistica, s.p.a.,
sedež: Pristaniška 3, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00990/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5001919
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorja Strle Janez in Čerenič Mira, razre-
šena 31. 3. 1999; direktorica Kačinari Moj-

ca, Koper, Kidričeva 35, imenovana 1. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408962
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00925 z
dne 16. 11. 1999 pri subjektu vpisa HO-
TELI KOPER, Turistično podjetje, d.d.,
HOTELI KOPER, Impresa turistica, s.p.a.,
sedež: Pristaniška 3, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00990/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predsednico in namest-
nika predsednice nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5001919
Člana nadzornega sveta: Martinčič Re-

nata, predsednica in Pangeršič Andrej, na-
mestnik predsednice, vstopila 29. 4. 1998.

Rg-408963
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01039 z
dne 26. 10. 1999 pri subjektu vpisa BONA
FIDE, finančno-ekonomske storitve in tr-
govina, d.d., Koper, sedež: Cesta Zore
Perrelo-Godina 2, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5757509
Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 6.

1999, da se osnovni kapital zmanjša za
26,696.000 SIT z zmanjšanjem nominalne-
ga zneska delnic.

Rg-408964
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01169 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa KO-
VOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija,
p.o., Postojna, Jeršice 3, sedež: Jeršice
3, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/00382/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v d.o.o.: spre-
membo firme in skrajšane firme, kapital,
ustanoviteljici in vložka, člane nadzornega
sveta, predsednika in namestnika predsed-
nika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015367
Firma: JAVNO PODJETJE KOVOD

POSTOJNA, vodovod, kanalizacija,
d.o.o., Postojna

Skrajšana firma: KOVOD Postojna,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 338,004.053,36 SIT
Ustanoviteljici: Občina Postojna, Postoj-

na, Ljubljanska 4, vstopila 12. 11. 1998,
vložila 236,602.837,35 SIT in Občina Piv-
ka, Pivka, Kolodvorska cesta 5, vstopila
27. 1. 1999, vložila 101,401.216,01 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.

Člani nadzornega sveta: Bajc Josip,
predsednik, vstopil 6. 9. 1997, Smrdelj Ro-
bert, namestnik predsednika, vstopil
17. 12. 1998, Adam Marko, vstopil 16. 10.
1997, Milharčič Nada, vstopila 3. 7. 1997,
in Ščuka Oskar, vstopil 22. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999:
41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 45210 Splošna gradbena dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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6024 Cestni tovorni promet; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz p.o. v
d.o.o. na podlagi odloka o soustanovitvi,
organizaciji in preoblikovanju z dne 17. 7.
1997.

Rg-408965
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01279 z
dne 27. 10. 1999 pri subjektu vpisa IZO-
TERM-PLAMA, d.d., proizvodnja izolacij-
skih izdelkov, Podgrad, sedež: Podgrad
b.št., 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/02243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika 5. skupšči-
ne in spremembo člana nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5111099
Član nadzornega sveta: Božič Robert –

namestnik predsednika, izstopil 14. 7.
1999; Tomšič Vladimir, vstopil 14. 7. 1999.

Rg-408966
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01330 z
dne 22. 11. 1999 pri subjektu vpisa PIV-
KA, perutninarstvo, d.d., sedež: Neverke
30, 6256 Košana, pod vložno
št. 1/00266/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5151406
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Plahuta Primož, razrešen 1. 7. 1999;
direktor Šibenik Edi, Postojna, Jamska 16,
imenovan 1. 7. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-408967
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01350 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa
TRGOAVTO – Trgovina, d.d., sedež: Pri-
staniška 43a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00330/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
z dne 4. 8. 1999 in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003202
Člana nadzornega sveta: Štefančič Al-

fred, izstopil 4. 8. 1999; Bujišič Staniša,
ponovno vstopil 4. 8. 1999, in Štoka Saša,
vstopil 4. 8. 1999.

Rg-408968
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01353 z
dne 3. 11. 1999 pri subjektu vpisa IZO-
TERM-PLAMA, d.d., proizvodnja izolacij-
skih izdelkov, Podgrad, sedež: Podgrad
b.št., 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/02243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča namestnika predsednika nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5111099
Član nadzornega sveta: Žgalin Iztok, na-

mestnik predsednika, vstopil 27. 10. 1998.

Rg-408971
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02487 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa ZEL-

COM, Zelenika in drugi, storitve in trgo-
vina, d.n.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05129/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe iz d.n.o. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, de-
javnosti, osnovnega kapitala, vložkov, biva-
lišča ustanoviteljev in zastopnikov tipa za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5934591
Firma: ZELCOM, storitve in trgovina,

d.o.o.
Skrjašana firma: ZELCOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zelenika Zlatko, Rijeka,

Petrici 26, vložil 1,680.000 SIT, in Stanić
Nade, Koper, Bazoviška ulica 3, vložil
420.000 SIT – izstopila iz d.n.o. in vstopila
v d.o.o. 9. 9. 1999, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sta-
nič Nade, razrešen 9. 9. 1999 kot družbe-
nik in imenovan za direktorja, zastopa druž-
bo brez omejitev, in Zelenika Zlatko, razre-
šen 9. 9. 1999 kot družbenik in imenovan
za zastopnika, ki kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 15. 11. 1999:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 1596 Proizvodnja
piva; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2745 Proizvod-
nja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28720 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5271 Popravilo obutve in

drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55220 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
60220 Dejavnost taksistov; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74400 Og-
laševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost; pri dejavnosti 74.60 – Poizvedo-
valna dejavnost in varovanje opravlja družba
samo dejavnost varovanja.

Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v d.o.o. na podlagi družbene pogodbe z
dne 9. 9. 1999.

Rg-408972
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02492 z
dne 22. 11. 1999 pri subjektu vpisa P+5,
družba za razvoj inženiringa, d.d., Ko-
per, sedež: Obrtniška 30, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in člana nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5625033
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gojtanič Alfred, Portorož, Kosmače-
va ulica št. 3, Lucija, imenovan 10. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Gojtanič Alfred
je izstopil 10. 9. 1999.

Rg-408973
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02496 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa ADRIA-
COMMERCE, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij, d.d., sedež: Pri-
staniška ulica 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02222/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5003873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Biček Robert, Radovljica, Mošnje
10b, imenovan 27. 8. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-408974
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02561 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa ADRI-
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ATIC – Zavarovalna družba, d.d., Koper,
ADRIATIC – Assicurazioni S.p.A. CAPO-
DISTRIA, sedež: Ljubljanska c. 3a, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01555/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov ter predsednika in namestnika
predsednika nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5063361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

privec Gojko, razrešen 1. 10. 1999; pred-
sednik uprave Novak Dušan, Medvode,
Spodnje Pirniče 20h, imenovan 1. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Člana nadzornega sveta: Ohnjec Franc,
namestnik predsednika, vstopil 10. 9.
1996, in Rusjan Sergej, predsednik, vstopil
14. 7. 1998.

Rg-408975
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02566 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa PLA-
MA-PUR, proizvodnja in predelava pla-
stičnih mas, d.d., Podgrad, sedež: Pod-
grad 17, 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/02241/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnitev in spremembo statu-
ta družbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5042348
Dejavnost, izbrisana 15. 11. 1999:

40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 5551
Storitve menz; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 75252 Poklicno
in prostovoljno gasilstvo; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 55510
Dejavnost menz; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 75250 Zaščita in reše-
vanje pri požarih in nesrečah; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene.

Dopolnitev in sprememba statuta z dne
8. 7. 1999.

Rg-408976
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02592 z
dne 26. 10. 1999 pri subjektu vpisa
GRAND INVEST, d.d., hoteli in turizem,
sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03261/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5644593
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Silič Ivan, razrešen 16. 9. 1999; di-
rektor Rešek Rajko, Koper, Ul. II. preko-
morske brigade 19, imenovan 16. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Salobir Dalibor,
Ceglar Boris, Ukmar Miro, Osrajnik Bojan,
Starovič Vojko in Prijatelj Marko, izstopili
9. 7. 1999; Jamnik Borut, Ževart Milan, Vo-
dopivec Blaž, Krajnik Žarko, Imenšek Nuša
in Grdovič Oliver, vstopili 9. 7. 1999.

Rg-408977
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02595 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa ADRI-

ATIC, Zavarovalna družba, d.d., Koper,
Poslovna enota Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 63, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01555/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5063361005
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mahne Bogdan, razrešen 1. 10.
1999; direktor Herlec Matej, Kranj, Olše-
vek 74, imenovan 1. 10. 1999, kot direktor
poslovne enot zastopa poslovno enoto v
okviru njene dejavnosti neomejeno.

Rg-408978
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02597 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa SLO-
MIN, holdinška družba, d.d., sedež: Zore
Perello Godina 2, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5876281
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 7
Član nadzornega sveta: Vergan Milan,

izstopil 24. 9. 1999; Kenda Srečko, vstopil
24. 9. 1999.

Rg-408980
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02724 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa
ELKOP, trgovsko podjetje, d.d. – v likvi-
daciji, sedež: Ferrarska 8, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00858/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris vpisa začetka
redne likvidacije, spremembo firme in skraj-
šane firme, zastopnikov in tipa zastopnika
ter članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5170028
Firma: ELKOP, trgovinsko podjetje,

d.d.
Skrajšana firma: ELKOP, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: lik-

vidator Pines Danilo, razrešen 9. 11. 1999;
direktorica Mizgur Ingrid, Ljubljana, Tbilisij-
ska 136, imenovana 9. 11. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šoštarič Tatja-
na, Jurišič Nataša in Zonta Neda, izstopile
9. 11. 1999; Čveka Janko, Batič Julijana in
Brankovič Goran, vstopili 9. 11. 1999.

Izbris vpisa o začetku redne likvidacije
zaradi sklepa skupščine o nadaljevanju druž-
be z dne 19. 11. 1999.

KRANJ

Rg-402635
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00074 z dne 14. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ROBERT HRIBAR, podjetje
za kovinsko predelavo, vzdrževanje in
trgovino, d.o.o., Jesenice, sedež: Tomši-
čeva 6, 4271 Jesenice, pod vložno št.
1/02102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5471737
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14, družba
ne sme opravljati arbitraže.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 2. 1. 1999.

Rg-405048
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00541 z dne 16. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MERKUR, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Koroška c. 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov uprave s temile podatki:

Matična št.: 5003563
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Me-

sec Branko, razrešen 30. 4. 1999 kot član
uprave (direktor); član uprave Jelovčan Mi-
lan, Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 7, razrešen
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30. 4. 1999 ter dne 1. 5. 1999 ponovno
imenovan za člana uprave; član uprave Če-
lesnik Goran, Jesenice, Tavčarjeva 1, raz-
rešen 30 .4. 1999 ter dne 1. 5. 1999 po-
novno imenovan za člana uprave; član upra-
ve Vauhnik Viktor, Zgornje Gorje, Spodnje
Gorje 208, razrešen 30. 4. 1999 ter dne
1. 5. 1999 ponovno imenovan za člana
uprave; član uprave Šprajcar Igor, Naklo,
Strahinj 144, razrešen 31. 5. 1999; član
uprave Burja Alojz, Bled, Blejska cesta 17,
Zasip, imenovan 1. 5. 1999; članica upra-
ve Bertoncelj Marta, Tržič, Glavna cesta 7,
Kovor, imenovana 1. 6. 1999.

Rg-405056
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00419 z dne 4. 6. 1999 pri
subjektu vpisa KARUN, trgovsko in stori-
tveno podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00589/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, poslovnega deleža, zastopnika,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5366887
Sedež: 4000 Kranj, Koroška c. 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Karun Gregor, Visoko, Vi-

soko 101, vstop 23. 12. 1989, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Karun Aleksandra, Visoko, Visoko
101, imenovana 4. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno 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; 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; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-

daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52710 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 52720 Popravilo električ-

nih gospodinjskih aparatov; 52730 Popra-
vilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejav-
nost; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-408185
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00396 z dne 8. 9. 1999 pri
subjektu vpisa ROK, podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino Bled, d.o.o., se-
dež: Mlinska c. 1, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/02990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570336
Osnovni kapital. 3,080.000 SIT
Ustanovitelj: Poklukar Josip, Bled, Mlin-

ska c. 1, vstop 20. 1. 1992, vložek
3,080.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
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vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-

skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilicah 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); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-400042
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01539 z dne 4. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa KAMAZI, gostinstvo, turizem
in trgovina, d.o.o., sedež: Retnje 50,
4294 Križe, pod vložno št. 1/06204/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe in spremembo akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1300270
Sedež: 4294 Križe, Retnje 49
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

omejeno odgovornostjo z dne 1. 10. 1998.

Rg-402641
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01201 z dne 6. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa AQUASAVA, tekstilna industri-
ja in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Gore-
njesavska 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5707625
Ustanovitelj: TEKSTILIND, proizvodnja in

trgovina s tekstilnim blagom, d.o.o., Kranj,
izstop 15. 4. 1998; LA TORRE
FINANZIARIA S.R.L., Viale dell Industria 5,
San Martino Buon Albergo(VR), vstop
16. 11. 1992, vložek 937,139.585 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-408169
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00642 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa CCLAN, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Kranj, sedež: Britof 182, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05020/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, spremembo osnovne-
ga vložka družbenika in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5782228
Osnovni kapital: 2,206.000 SIT
Ustanovitelj: Kristanec Dejan, Kranj, Bri-

tof 182, vstop 5. 7. 1993, vložek
2,206.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0124 Reja perutnine; 0130
Mešano kmetijstvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 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; 2852 Splošna mehanična dela;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55220 Dejavnost kampov;
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, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met.

Rg-408172
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00707 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MTM, Kranj, d.o.o., podjetje
za opravljanje finančno računovodskih
storitev, sedež: Ulica Milene Korbarjeve
10, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
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tev dejavnosti ter spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5308631
Sedež: 4000 Kranj, Stara cesta 13
Osnovni kapital: 3,218.500 SIT
Ustanovitelji: Krelj Matjaž, Kranj, Ul. Mi-

lene Korbarjeve 10, vstop 22. 4. 1991, vlo-
žek 3,218.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krelj Tatjana, Kranj, Ul. Milene Kor-
barjeve 10, imenovana 17. 5. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999:
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-408175
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00825 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa WILFAN, Proizvodnja, trgovi-
na, zastopstva, d.o.o., Tržič, sedež: Ko-
vor 174, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/02242/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
priimka in naslova družbenikov, zastopni-
kov, spremembo pogodbe o ustanovitvi ter
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5494176
Firma: WILFAN, Finančna družba,

d.o.o.
Skrajšana firma: WILFAN, d.o.o.
Sedež: 4290 Tržič, Stagne 12
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Jukič Wilfan Ivo, Tržič,

Stagne 12, vstop 1. 2. 1991, vložek
3,333.335 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Jukič Wilfan Jelena, Tržič, Stagne 12,
vstop 1. 2. 1991, vložek 1,666.665 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jukič Wilfan Ivo, imenovan
1. 2. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999:
0130 Mešano kmetijstvo; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 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; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;

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; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 2754 Litje drugih ne-
železnih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4010
Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 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 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 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; 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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 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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
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sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 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; 6010 Železniški promet; 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-

nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge dejavnosti javne higiene;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 67.13, sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
23. 8. 1999.

Rg-408177
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00453 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIMO, podjetje za promet bla-
ga na debelo in drobno, zastopanje, po-
sredništvo, storitve, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Kranj, sedež: Gorenjesavska 48, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02844/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, vložkov, družbenikov,
naslova družbenikov in zastopnika, spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5557259
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kern Albin in Kern Marija,

oba Kranj, Gorenjesavska 48, vstopila
24. 12. 1991, vložila po 3,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kern Albin, imenovan 24. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 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; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-408178
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00507 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRIAS, Transport, informatika
in agencijske storitve d.o.o. Jesenice,
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sedež: Hrušica 141, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/02742/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in poslovnih deležev ter spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5545579
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šporar Bojan, izstop

12. 4. 1999; Pagon Branko, izstop 12. 4.
1999; Šporar Jaka, Jesenice, Hrušica 141,
vstop 12. 4. 1999, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Pagon Nataša,
Jesenice, Hrušica 140, vstop 12. 4. 1999,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-408183
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00360 z dne 2. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ŠOLA JESENICE,
sedež: Ul. bratov Rupar 2, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/05300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5854105
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-

zinger Regina, Radovljica, Gradnikova 60,
razrešena 1. 3. 1999 kot ravnateljica in ime-
novana za v.d. ravnatelja, ki zastopa zavod
brez omejitev.

Rg-408196
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01279 z dne 14. 9. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRA ERO, podjetje za
proizvodnjo, prodajo in razvoj električ-
nih strojev in naprav, d.o.o., Kranj, se-
dež: Savska Loka 2, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00302/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5045061
Ustanovitelj: ISKRA COMMERCE, Med-

narodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 28. 2. 1992, vlo-
žek 58,233.210 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; CRANEX, AG, Zurich, Švica, izstop
23. 12. 1997.

Rg-408197
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00337 z dne 14. 9. 1999 pri
subjektu vpisa EUROŠPED 2001, medna-
rodna špedicija, transport in trgovina,
d.o.o., sedež: Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, spremem-
bo sedeža firme, družbenikov in višine po-
slovnih deležev ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5069319
Firma: EUROŠPED 2001, mednarod-

na špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROŠPED 2001,

d.o.o., Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva

92
Ustanovitelji: Arko Andrej, Ljubljana, Kri-

vec 36, vstop 22. 11. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 22. 11. 1995, vložek

8,070.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Oman Anica Cecilija, Škofja Loka,
Podlubnik 215, vstop 22. 11. 1995, vložek
2,350.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Dremelj Marta, Škofja Loka, Ljubljan-
ska 2, vstop 22. 11. 1995, vložek
2,470.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tomc Vladimir, Kranj, Pot na Jošta 2,
vstop 22. 11. 1995, vložek 1,950.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Šmid Jožica,
Železniki, Češnjica 52, vstop 22. 11. 1995,
vložek 5,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pečnik Marjeta, Medvode, Rakov-
nik 106, vstop 22. 11. 1995, vložek
650.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Frank Zorko, Izola, Ul. oktobrske revolucije
27, vstop 22. 11. 1995, vložek 540.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Topovšek
Sašo, Maribor, Staneta Severja 17, vstop
22. 11. 1995, vložek 1,450.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Gortnar Robert,
Železniki, Trnje 8, vstop 22. 11. 1995, vlo-
žek 3,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Rappl Sonja, Kranj, Huje 8, vstop
22. 11. 1995, vložek 550.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vehovec Tatjana,
Kranj, Stošičeva 4, vstop 22. 11. 1995,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Potočnik Silva, Zgornja Besnica,
Spodnja Besnica 62, vstop 22. 11. 1995,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Medved Šuštar Silva, Domžale, Pot
za Bistrico 51, vstop 22. 11. 1995, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Polh Tatjana, Medvode, Verje 30c,
vstop 22. 11. 1995, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kozjek Anica,
Ljubljana, Martina Krpana 6, vstop 22. 11.
1995, vložek 1,550.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Šmid Radojevič Mirjam, Škof-
ja Loka, Podlubnik 162, vstop 22. 11.
1995, vložek 1,000.000 SIT, Koblar Karel,
Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 13, vstop
22. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Noč Stanislav,
Žirovnica, Selo 12a, vstop 22. 11. 1995,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jurkovič Dušan, Ljubljana, Marka
Šlajmerja 30, vstop 22. 11. 1995, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Radojevič Darko, Škofja Loka, Podlubnik
162, vstop 22. 11. 1995, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zupančič Sonja, Žabnica, Forme 21,
vstop 22. 11. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Šoberl Dragi-
ca, Jesenice, Titova 63, vstop 22. 11.
1995, vložek 550.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Erman Tadeja, Jesenice, To-
neta Tomšiča 79, vstop 22. 11. 1995, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Forca Sonja, Škofja Loka, Novi svet
7, vstop 22. 11. 1995, vložek 650.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Jeram Ida,
Škofja Loka, Podlubnik 160, vstop 22. 11.
1995, vložek 650.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Tušek Cirila, Železniki, Na
Plavžu 43, vstop 22. 11. 1995, vložek
2,680.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Verovšek Mitja, Jesenice, Cesta re-
volucije 15, vstop 22. 11. 1995, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šturm Marjeta, Železniki, Na Plavžu
24, vstop 22. 11. 1995, vložek 550.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Sajevic

Daniel Marko, Kranj, Stražiška 21a, vstop
22. 11. 1995, vložek 2,480.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Žontar Boštjan,
Škofja Loka, Virmaše 14, vstop 22. 11.
1995, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Mirkič Dejan, Ljubljana, Kve-
drova 26, vstop 22. 11. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Harjač Boris, Ljubljana, Ul. koroškega bata-
ljona 1, vstop 22. 11. 1995, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ravnik Franc, Šenčur, Pipanova 108, vstop
22. 11. 1995, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žemlja Veronika,
Radovljica, Hlebce 11a, vstop 22. 11.
1995, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Cerar Dušan, Ljubljana, Pe-
trovičeva 16, vstop 22. 11. 1995, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mohorič Adolf, Brezje, Brezje 22, vstop
7. 12. 1998, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z ome-
jeno odgovornostjo z dne 22. 6. 1999.

Rg-408199
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00298 z dne 13. 9. 1999 pri
subjektu vpisa INZAS, podjetje za pro-
izvodnjo elektrotehničnih, plastičnih, ko-
vinskih in lesnih izdelkov ter naprav, Tr-
žič, d.o.o. sedež: Retnje 44, 4290 Tržič,
pod vložno št. 1/00775/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, povečanje osnovnega ka-
pitala in poslovnih deležev, spremembo
družbene pogodbe, družbenikov, zastopni-
kov ter dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5323665
Firma: INZAS, podjetje za proizvod-

njo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INZAS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Smuk Peter, Križe, Retnje

44, vstop 27. 11. 1989, vložek 1,260.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Smuk
Alenka, Križe, Retnje 44, vstop 9. 3. 1999,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Smuk Boštjan, Križe, Retnje 44,
vstop 9. 3. 1999, vložek 420.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Žepič Janez, iz-
stop 9. 3. 1999; Žepič Tomaž, izstop 9. 3.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Že-
pič Janez, razrešen 9. 3. 1999; Smuk Bošt-
jan, imenovan 9. 3. 1999, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1999:
0125 Reja drugih živali; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
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28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 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.; 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; 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.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elek-
trike; 40105 Distribucija elektrike; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi

predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen
dejavnosti z orožjem in strelivom.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 9. 3. 1999.

Rg-408203
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/01900 z dne 23. 9. 1999 pri
subjektu vpisa SEKOP, servis in proizvod-
nja kmetijske mehanizacije, d.o.o., Les-
ce, sedež: Hraše 14a, 4248 Lesce, pod
vložno št. 1/04762/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5765099
Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1999:

0130 Mešano kmetijstvo; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za s troje; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5152 Trgovina na debelo s kovi-

nami in rudami; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti z orožjem
in strelivom.

Rg-408211
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00678 z dne 22. 9. 1999 pri
subjektu vpisa ISKRATEC, proizvodnja
komponent in trgovina, d.o.o., Kranj, se-
dež: Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02779/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev k družbi
N INTECH, d.d., Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5540666
Pripojitev k N INTECH, tiskana vezja in

kovinske konstrukcije, d.d., Kranj, Ljubljan-
ska c. 24a (vl. št. 1/6006/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 5. 7. 1999. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-408214
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00744 z dne 9. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DAJARA, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Tekstilna 12,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in vložkov,
osebe, pooblaščene za zastopanje, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5618240
Firma: A.MAČEK, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: A.MAČEK, d.o.o.
Sedež: 4226 Žiri, Pod Žirkom 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zajec Stane, izstop 14. 6.

1999; Maček Adrijan, Žiri, Partizanska ce-
sta 13, vstop 14. 6. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Stane, razrešen 14. 6. 1999;
direktor Maček Adrijan, imenovan 14. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 50101 Tr-
govina 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
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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; 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 ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev
turistom; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Drug kopenski potniški promet; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121

Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 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.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 6. 1999.

Rg-408217
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00688 z dne 13. 9. 1999 pod
št. vložka 1/05445/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5891019001
Firma: BSC, poslovno podporni cen-

ter, d.o.o., Kranj, PODRUŽNICA
JESENICE

Skrajšana firma: BSC, d.o.o., Kranj,
PODRUŽNICA JESENICE

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica maršala

Tita 78a
Ustanovitelj: BSC, poslovno podporni

center, d.o.o., Kranj, Ljubljanska 24a, vstop
17. 6. 1999, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fili-
pič Bogomir, Žiri, Dragočevska ul. 13, ime-
novan17 .6. 1999, kot vodja podružnice
zastopa podružnico neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1999:
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.
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Rg-408220
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00812 z dne 6. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
TRŽIČ, d.o.o., sedež: Pristavška cesta
31, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/00229/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5145023
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perko Janez, razrešen 31. 8. 1999
kot v.d. direktorja; direktor Peternelj Jurij,
Tržič, Begunjska c. 7, imenovan 1. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408224
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00768 z dne 7. 9. 1999 pod št.
vložka 1/06474/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451472
Firma: SVETLIN, Družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Cankarjeva

19
Osnovni kapital: 2,860.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupančič Žerjal Tatjana,

Ljubljana, Langusova 12, vstop 26. 7.
1999, vložek 2,860.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupančič Žerjal Tatjana, imenova-
na 26. 7. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1999:
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.; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;

52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74810 Fotografska de-
javnost; 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.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-408227
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00777 z dne 7. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO
KRANJ, d.d., sedež: C. Staneta Žagarja
53, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, statuta, članov nadzornega sve-
ta in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5142415
Firma: EGOLES, d.d., Škofja Loka –

gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo
Skrajšana firma: EGOLES, d.d. Škofja

Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva

c. 56
Člani nadzornega sveta: Rojc Metka, iz-

stop 28. 7. 1999; Rukavina Vita, vstop
28. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4532 Izolacijska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5212 Trgovina

na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba statuta z dne 28. 7. 1999.

KRŠKO

Rg-1
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00197 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa EVA, Podjetje za trgovino
in kmetijstvo Krško d.o.o., sedež: Pleter-
je 24, 8272 Zdole, pod vložno št.
1/02523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zasop-
nikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5623979
Ustanoviteljica: Planinc Matjaž, izstop

16. 9. 1998; Planinc Melita, Zdole, Pleter-
je 24, vstop 16. 9. 1998, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinc Matjaž, razrešen 16. 9.
1998; direktorica Planinc Melita, imenova-
na 16. 9. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
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Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71402 Dejavnost videotek; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-

nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-8
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00661 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa STUDIO – STUDIO, marke-
ting in poslovno sodelovanje d.o.o., se-
dež: Milavčeva 3, 8250 Brežice, pod vlož-
no št. 1/03777/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, družbe-
nikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža
in spremembo zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5919932
Sedež: 8250 Brežice, Ulica kozjan-

skih borcev 28
Ustanovitelj: Filipčič Krunoslav, izstop

11. 8. 1999; STUDIO – STUDIO, marke-
ting in poslovno sodelovanje d.o.o., Breži-
ce, Ulica kozjanskih borcev 28, vstop 11. 8.
1999, vložek 650.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gajšak Biljana, razrešena 22. 10.
1999; prokurist Štraus Edvard, Brežice, Uli-
ca kozjanskih borcev 28, razrešen 22. 10.
1999 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Filipčič Kru-
noslav, razrešen 22. 10. 1999.

Rg-9
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00207 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa METALNASEN, projektira-
nje, inženiring, svetovanje d.o.o., sedež:
Titova cesta 52, 8281 Senovo, pod vlož-
no št. 1/03831/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5969999
Ustanovitelja: METALNASEN, projektira-

nje, inženiring, svetovanje d.o.o., Senovo,
Titova cesta 52, vstop 22. 6. 1998, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simončič Marjan, Senovo, Delavska ulica
8, vstop 29. 6. 1999, vložek 105.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00632 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa I.H.S., industrijski manipu-
lacijski sistemi Krško d.o.o., sedež: Ce-
sta 4. julija 39, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/00777/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5371376
Skrajšana firma: I.H.S. d.o.o.

Rg-212
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00656 z dne 30. 11. 1999 pod
št. vložka 1/04038/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468936
Firma: BARTULICH d.o.o. storitve in

usluge, Krško
Skrajšana firma: BARTULICH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Sremič 21

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bartulić Vesna, Zagreb

– R Hrvaška, Dolac 1, vstop 12. 11. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bartulić Vesna, imenovana 22. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-409
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00603 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa REGION, projektivni biro
Brežice d.o.o., sedež: Cesta prvih bor-
cev 11, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5076153
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bibič Vojko, Brežice, Ulica kozjanskih
borcev 32, imenovan 6. 9. 1999.

Rg-410
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00682 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ELEKT RO MEHANIKA,
podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
Brestanica, sedež: Cesta prvih borcev
10, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/02633/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, zastopnikov in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5739063
Firma: FAAN, vinogradništvo, kle-

tarstvo, storitve d.o.o., Brestanica
Skrajšana firma: FAAN d.o.o., Brestani-

ca
Ustanovitelj: Fabjančič Stanislav, izstop

9. 12. 1999; Fabjančič Andrej, Brestanica,
Cesta prvih borcev 10, vstop 9. 12. 1999,
vložek 4,138.490,53 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fabjančič Stanislav, razrešen 9. 12.
1999; direktor Fabjančič Andrej, imenovan
9. 12. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 12. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
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vracije; 5522 Storitve kampov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6022 Storitve tak-
sistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 5522 De-
javnost kampov; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 6022 Dejavnost
taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.

Rg-411
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00702 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KMEČKA ZADRUGA KO-
STANJEVICA z.o.o., sedež: Kambičev trg
1, 8211 Kostanjevica na Krki, pod vlož-
no št. 2/00035/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov, zastopni-
kov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687381
Ustanovitelji: Krašovec Franc, Kostanje-

vica na Krki, Globočice 12, vstop 10. 12.
1992; Pungerčar Stanislav, Kostanjevica na
Krki, Dolnja Prekopa 27, vstop 30. 12.
1992, Kuntarič Jože, Podbočje, Kalce Na-
klo 10, vstop 31. 1. 1993; Krašovec An-
ton, Kostanjevica na Krki, Orehovec 34,
vstop 25. 3. 1993; Gramc Franc, Kostanje-
vica na Krki, Jablance 1, vstop 22. 6. 1995;
Klemenčič Franc, Kotanjevica na Krki, Čr-
neča vas 17, vstop 28. 6. 1995; Barbič
Franc, Podbočje, Šutna 12, vstop 25. 1.
1996; Sintič Alojz, izstop 8 .6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Jordan Alojz, razrešen 15. 3.
1998 kot predsednik upravnega odbora za-
druge; zastopnik Colarič Alojz, Podbočje,
Podbočje 4, imenovan 15. 3. 1998, zasto-
pa zadrugo brez omejitev, kot njen pred-
sednik.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15710 Proizvod-
nja krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hi-
šne živali; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-

ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 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; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi 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; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-412
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00700 z dne 24. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KREMULDIN, trgovsko
podjetje Brežice d.o.o., sedež: Lenarto-
va pot 28, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03057/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo kapitala in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5734720
Osnovni kapital: 31,521.436,40 SIT

Ustanovitelj: Poček Andra, Brežice, Ma-
rof 31, vstop 8. 3. 1993, vložek
31,521.436,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Musar Lucija, razrešena 17. 12.
1999 kot namestnica direktorja.

Rg-413
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00626 z dne 24. 12. 1999 pri
subjektu vpisa REGION, projektivni biro
Brežice d.o.o., sedež: Cesta prvih bor-
cev 11, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5076153
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zidanič Siniša, razrešen 28. 9. 1999;
direktorica Smrekar Vesna, Brežice, Valva-
sorjeva ulica 36, imenovana 28. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-415
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00684 z dne 22. 12. 1999 pod
št. vložka 1/04043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1483366
Firma: VARSTVENO DELOVNI CEN-

TER KRŠKO-LESKOVEC
Skrajšana firma: VDC KRŠKO-LESKO-

VEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Ulica Staneta Žagarja 4
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 29. 7. 1999,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žnideršič Lidija, Leskovec pri Kr-
škem, Grebenčeva 56a, imenovana 9. 9.
1999, zastopa zavod brez omejitev, kot vr-
šilka dolžnosti.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 75120 Dejavnost javnih ustanov, ki za-
gotavljajo storitve na področju zdravstva, izo-
braževanja, kulture in druge socialne stori-
tve, razen obveznega socialnega zavarova-
nja; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
85319 Drugo socialno varstvo z nastanitvi-
jo; 85324 Dejavnost varstveno delovnih
centrov;  85329 Druge socialne dejavnosti.

Rg-417
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00693 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa MABAT INT, trgovsko pod-
jetje d.o.o., sedež: Kapele 2, 8258 Ka-
pele, pod vložno št. 1/00613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ka-
pitala in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5329515
Osnovni kapital: 18,786.000 SIT
Ustanovitelja: Prosevc Jožef, Kapele,

Kapele 2, vstop 10. 11. 1997, vložek
16,907.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Škrnjug Božena, Kapele, Vrhje 1, vs-
top 10. 11. 1997, vložek 1,878.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, izbrisana dne 22. 12. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

Rg-584
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00677 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ŽIBRET&ŽIBRET, Družba
za poslovno svetovanje d.o.o., sedež: Ce-
sta krških žrtev 52, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/03139/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5746850
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žibret Branko, razrešen 4. 11. 1999;
direktorica Žibret Mateja, Ljubljana, Štihova
ulica 12, imenovana 4. 11. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-670
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00666 z dne 24. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KOPITARNA SEVNICA d.d.,
Prvomajska 8, Sevnica, sedež: Prvomaj-
ska 8, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5039088
Pripojitev družbe INDEKOP, podjetje za

storitveno dejavnost, usposabljanje in zapo-
slovanje invalidov d.o.o., Sevnica, Prvomaj-
ska 14, Sevnica na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 19. 11. 1998. Pripojitev pri
prevzemni družbi vpisana v sodni register s
sklepom Srg 666/99 z dne 24. 12. 1999.

Rg-404293
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00170 z dne 8. 6. 1999 pri
subjektu vpisa VINO BREŽICE, proizvod-
nja in trgovina d.d., sedež: Cesta bratov
Cerjakov 33, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5132347
Člani nadzornega sveta: Blažič Janez in

Pšeničnik Milena, vstopila 18. 5. 1999.

Rg-407805
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00258 z dne 6. 10. 1999 pod
št. vložka 1/04027/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrož-
nega sodišča Ljubljana, spremembo druž-
benikov, zastopnikov, dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 1363573
Firma: LAXIS, storitve in trgovina

d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem,

Nemška vas 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pivk Mateja, izstop 31. 5.

1999; Senčar Ivan, Leskovec pri Krškem,
Nemška vas 5, vstop 31. 5. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pivk Mateja, razrešena 31. 5.
1999; direktor Senčar Ivan, imenovan
31. 5. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana dne 6. 10. 1999:
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
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); 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 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; 7440 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.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/31541-00 s firmo in sedežem: LAXIS
storitve in trgovina d.o.o., Dunajska cesta
106, Ljubljana.

Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register s sklepom Srg 258/99 z
dne 6. 10. 1999.

Rg-409423
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00607 z dne 21. 12. 1999 pri
subjektu vpisa JOB – AVTO PUNTAR, pro-
izvodnja in trgovina d.o.o., sedež: Cesta
krških žrtev 135c, 8270 Krško, pod vlož-
no št. 1/01616/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5470846
Osnovni kapital: 87,311.543,88 SIT
Ustanovitelja: Puntar Marinka in Puntar

Srečko, oba Leskovec pri Krškem, Ulica
Anke Salmičeva 73, vstopila 24. 12. 1990,
vložila vsak po 43,655.771,94 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-409425
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00063 z dne 21. 12. 1999 pri
subjektu vpisa HOLZSCHUH, upravljanje
družb d.o.o., sedež: Krška cesta 8, 8311
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/03740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev ter spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5897386
Ustanovitelja: Holzschuh Siegfried, iz-

stop 31. 12. 1998; Holzschuh Frank, Knitt-
lingen, Nemčija, Im Kobler 1, vstop 20. 3.
1995, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; RESISTEC d.o.o. & CO., pro-
izvodnja elektronskih elementov in uporov
k.d., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403,
vstop 31. 12. 1998, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Holzschuh Frank, razrešen 29. 12.
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1998 in imenovan za prokurista; direktor
Trkman Janez, Ljubljana, Bratov Čebuljev
5, imenovan 29. 12. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-409426
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00147 z dne 21. 12. 1999 pri
subjektu vpisa HOLZSCHUH d.o.o. & CO.,
proizvodnja elektronskih elementov in
uporov k.d., sedež: Žadovinek 39, 8270
Krško, pod vložno št. 1/03745/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5897963
Ustanovitelja: Holzschuh Siegfried, iz-

stop 31. 12. 1998; Holzschuh Frank, Knitt-
lingen, Nemčija, Im Kobler 1, vstop 26. 4.
1995, vložek 1,631.415,35 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; RESISTEC d.o.o. &
CO., proizvodnja elektronskih elementov in
uporov, k.d., Ljubljana, Cesta dveh cesar-
jev 403, vstop 31. 12. 1998, vložek
2,447.123,15 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-409427
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00658 z dne 17. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TERME ČATEŽ, d.d. Čatež
ob Savi, sedež. Topliška c. 35, Čatež ob
Savi, 8251 Čatež ob Savi, pod vložno št.
1/00801/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5004896000
Pripojitev HOTELI KOPER turistično od-

jetje d.d., Pristaniška 3, Koper na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 4. 6. 1999.

Rg-409428
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00609 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TUMA, obrtni servis, d.o.o.,
sedež: Cesta krških žrtev 23, 8270
Krško, pod vložno št. 1/03998/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 1387502
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 34.

Rg-409429
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00221 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa FUNK, trgovina d.o.o., se-
dež: Nova vas pri Mokricah 43, 8261
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/03924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1263048
Dejavnost, izbrisana dne 20. 12. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:

7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7440
Oglaševanje.

Rg-409430
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00599 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa OPCIA BREŽICE, trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Mladinska 12,

8250 Brežice, pod vložno št. 1/02911/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5767016
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vučajnik Karmen, razrešena 3. 9.
1999; direktorica Filipčič Patricija, Brežice,
Bizeljska cesta 59, imenovana 3. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-409433
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00641 z dne 16. 12. 1999 pod
št. vložka 1/04041/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468669
Firma: SM MARIS, Trgovina in poslov-

ne storitve Krško d.o.o.
Skrajšana firma: SM MARIS Krško

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Gubčeva 11
Osnovni kapital: 2,411.916 SIT
Ustanovitelja: Stojanović Marinko in Sto-

janović Mirjana, oba Sveti Ivan, Zelina, Hr-
vaška, Sajmišna 2b, vstopila 5. 11. 1999,
vložila vsak po 1,205.958 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stojanović Marinko, imenovan 5. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Stojanović Mirjana, imenovana
5. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
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na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 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; 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-

nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično 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; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, družba
opravlja  vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-409437
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00676 z dne 13. 12. 1999 pod
št. vložka 1/04040/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1469380
Firma: SACROS, gradbeništvo, inže-

niring, posredovanje d.o.o., Krško
Skrajšana firma: SACROS d.o.o., Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žigante Niko, Krško, Can-

karjeva 3a, vstop 7. 12. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žigante Niko, imenovan 7. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje.

LJUBLJANA

Rg-140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00383 z dne 2. 11. 1999 pri subjektu
vpisa NET GLOBAL, mrežni marketing,
d.o.o., sedež: Brodarjev trg 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29155/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, ustanovitelja, deleža,
naslova zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1192183
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 5
Ustanovitelj: Križman Gorazd, Ljubljana,

Gašperšičeva ulica 5, vstopil 25. 3. 1997,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lisac Aleš, izstopil 31. 12. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križman Gorazd, imenovan 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

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

Rg-142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10001 z dne 9. 11. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO A, podjetje za storitve, pro-
izvodnjo, trgovino, d.o.o., sedež: Novo
Polje, Cesta XXI/13, 1260 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, deleža, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1328433
Ustanoviteljica: Trontelj Anita, Ljubljana,

Novo Polje, Cesta XXI/13, vstopila 8. 10.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kočar Tomaž, izstopil 26. 8.
1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kočar Tomažu, ki je bil razrešen
26. 8. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 8. 1999.



Stran 3610 / Št. 38 / 10. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10042 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu
vpisa CADIX, procesni sistemi, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 264, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11801/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, naslova ustanovitelja in
zastopnika, dejavnosti in pogodbe o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5473233
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Ustanovitelj: Pestotnik Tadej, Ljubljana,

Frenkova pot 16, vstopil 13. 2. 1991, vložil
1,235.183,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pestotnik Tadej, imenovan 15. 10.
1993, ima pooblastilo za sklepanje vseh
pravnih poslov v okviru dejavnosti družbe
do višine 20.000 SIT, nad tem zneskom pa
lahko sklepa posle samo skupno z Deanom
Beovičem.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6312 Skladiščenje; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1999.

Rg-146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10045 z dne 11. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa MOST, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo in promet, Rakek, sedež: Parti-
zanska cesta 9, 1381 Rakek, pod vložno
št. 1/02387/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5295432
Firma: MOST, d.o.o., proizvodnja stro-

jev in naprav, Rakek
Osnovni kapital: 10,600.087,27 SIT
Ustanovitelj: Širaj Jože, Rakek, Vodo-

vodna pot 41, vstopil 24. 8. 1989, vložil
10,600.087,27 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3330 Proizvodnja preme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 8. 1999.

Rg-147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10046 z dne 12. 11. 1999 pri subjektu
vpisa MARJ-JA, Agencija za raču-
novodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Črna vas 163, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18050/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5637325
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška cesta

149
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

2. 9. 1999.

Rg-150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10065 z dne 12. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa URBAN, proizvodno, trgovsko,
gostinsko, turistično in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ribnica, sedež: Partizanska
ul. 5, 1310 Ribnica, pod vložno št.
1/06911/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža zaradi
preimenovanja ulice s temile podatki:

Matična št.: 5372283
Sedež: 1310 Ribnica, Merharjeva uli-

ca 9.

Rg-151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10067 z dne 2. 11. 1999 pri subjektu
vpisa SILK, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Motnica 13, Trzin, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/02473/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5295513
Firma: SILK, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SILK, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 15.
Sprememba družbene pogodbe z dne

9. 9. 1999.

Rg-152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10103 z dne 9. 11. 1999 pri subjektu
vpisa GOSTMARK, podjetje za gostinstvo
in marketing, d.o.o., sedež: Kančeva 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5346100
Osnovni kapital: 2,127.659,50 SIT
Ustanovitelj: Bergant Milan, Ljubljana,

Kančeva ulica 12, vstopil 12. 10. 1999,
vložil 627.659,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5152 Tr-
govina 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 10. 1999.

Rg-153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10145 z dne 2. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32441/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453394
Firma: ELATEC, elektronski inženi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Gubče-

ve brigade 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: ELATEC VERTRIEBS

GMBH, Haar, Hans Stiessbergerstrasse 2a,
vložil 1,680.000 SIT, in Kosor Aljoša, Ljub-
ljana, Ulica Gubčeve brigade 20, vložil
420.000 SIT – vstopila 8. 9. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosor Aljoša, imenovan 8. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/ 10224 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu
vpisa ATLAS AMBASSADOR, turistična
agencija, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8,
sedež: Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15383/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo priimka za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5571863
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kokot Nadica, Ljubljana, Dunajska
cesta 103, imenovana 20. 2. 1992, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10725 z dne 8. 11. 1999 pri subjektu
vpisa E-GAMES, podjetje za trgovino in
razvedrilo, d.o.o., sedež: Kunaverjeva 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/32372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1447475
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška

158.

Rg-160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10765 z dne 2. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1454048
Firma: OEN – INVEST, družba za

upravljanje naložb, d.o.o., firma v
nemškem jeziku: OEN – INVEST, Beteili-
gungsverwaltungs GmbH

Skrajšana firma: OEN – INVEST, d.o.o.,
skrajšana firma v nemškem jeziku: OEN –
INVEST GmbH

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Samonig Alexander, Beljak,

Jungnickelstr. 1/3/4/21, vstopil 6. 10.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Nagele Bruno, Celovec, Max-Re-
ger-Gasse 6, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in Samonig Alexander, Beljak, Jungnic-
kelstr. 1/3/4/21, ki zastopa družbo samo
skupaj z direktorjem Nagele Brunom, ime-
novana 13. 10.1 999.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10862 z dne 3. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32439/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1454102
Firma: AVON KOZMETIKA, podjetje za

kozmetiko in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVON, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 63
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: AVON INTERNATIONAL

OPERATIONS, INC, New York, 1345 Ave-
nue of the Americas, vstopil 30. 9. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Arandjelović Tatjana, Ljubljana,
Vojkova 52, imenovana 30. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
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cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških študentskih
domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-

nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 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.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11356 z dne 12. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa JVJ, trgovina in prevoz, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 225, sedež: Tržaška
225, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08812/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 6150/99 –
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, skrajšane firme, os-
novnega kapitala in deležev ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425956
Firma: TRGOVINA PRI MARTINU, pre-

voz in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: TRGOVINA PRI
MARTINU, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vrtačnik Janja in Vrtačnik

Jože, oba iz Ljubljana, Tržaška cesta 225,
vstopila 28. 9. 1990, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
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Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 5271 Popravilo
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; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9000 Odstranjevanje odpadkov in od-
plak; druge dejavnosti javne higiene; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra o urad-
ni dolžnosti, opr. št. Srg 6150/99 z dne
18. 9. 1999, razveljavi.

Rg-213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10270 z dne 4. 11. 1999 pri subjektu
vpisa DROGERIJA, proizvodnja, trgovina,
d.d., sedež: Ul. Milana Majcna 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01047/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000092
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rejc Avgust, razrešen 15. 9. 1999;
direktorica Vesel Valentinčič Marjeta, Ljub-
ljana, Karlovška cesta 24, imenovana 15. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09977 z dne 11. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa VARNOST BEŽIGRAD, podjetje
za varovanje premoženja, d.d., sedež:
Staničeva 41, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03147/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5174490
Firma: Družba za varovanje premože-

nja, storitve in trgovino VARNOST
LJUBLJANA, d.d.

Skrajšana firma: VARNOST
LJUBLJANA, d.d.

Sprememba statuta z dne 17. 5. 1999.

Rg-216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09975 z dne 11. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa VARNOST VIČ, varovanje premo-
ženja, d.d., sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03146/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5174538
Člani nadzornega sveta: Fatić Suvad,

Makarič Rajko, Srimšek Borut, Zakrajšek
Marjan in Recek Drago, ponovno vstopili
7. 9. 1999, ter Klemen Ivan, vstopil 7. 9.
1999.

Rg-218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09759 z dne 11. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa METREL DUS, družba za uprav-
ljanje in svetovanje, d.d., sedež: Horjul
188, 1354 Horjul, pod vložno št.
1/30770/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa in datuma poobla-

stila zastopnika, spremembo dejavnosti, po-
novno imenovanje članov nadzornega sveta
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1313690
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Na-

gode Stanislav, Vrhnika, Stara Vrhnika 117,
razrešen 9. 7. 1999 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Petrovčič Lidi-
ja, Stanovnik Andrej, Vrabl Radovan in Ob-
lak Stanislav, ponovno vstopili 29. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1999.

Rg-220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10029 z dne 15. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32486/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča samostojnega podjetnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5463357
Firma: Prevoz tovora in storitve s tež-

ko gradbeno mehanizacijo Peter Podr-
žaj, s.p.

Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 1000 Ljubljana, Valjavčeva

18b
Ustanovitelj: Podržaj Peter, Ljubljana, Va-

ljavčeva 18b, vstopil 9. 9. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Podržaj Peter, ki zastopa podjetje
kot poslovodja, in prokuristka Podržaj Mi-
haela, oba iz Ljubljana, Veljavčeva ulica št.
18b, imenovana 9. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 45210 Splošna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 60240 Cestni tovorni promet.

Rg-222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10609 z dne 16. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa GLASBENA ŠOLA KAMNIK, p.o.,
sedež: Kajuhova pot 11, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/00857/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5083087
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Krt Janez, razrešen 31. 8. 1999;
zastopnik Merljak Pavel, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 6, imenovan 1. 9. 1999 zastopa
šolo kot vršilec dolžnosti ravnatelja brez
omejitev.

Rg-223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10579 z dne 16. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa SKUPNOST LASTNIKOV
STANOVANJ BRATOV ROZMANOV 4,
Ljubljana, sedež: Bratov Rozmanov 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5997364
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Klevže Janez in Stepanov Sašo,
razrešena 20. 9. 1999; zastopnik Potočnik
Marjan, Ljubljana, Bratov Rozmanov 4, ime-
novan 20. 9. 1999, zastopa skupnost kot
predsednik upravnega odbora brez omeji-
tev.

Rg-224
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10117 z dne 16. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa CASABLANCA PEDIČEK IN
DRUŽBENIK, d.n.o., proizvodnja filma in
videa ter agencijske dejavnosti, Ljublja-
na, sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04491/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, osnov-
nega kapitala, deležev, tipa in datuma poob-
lastila zastopnikov in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5854300
Firma CASABLANCA, proizvodnja fil-

ma in videa ter agencijske dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gasilska 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pediček Igor, Ljubljana,

Hranilniška 8, in Jurjaševič Boris, Ljubljana,
Petkova 27, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o., 16. 11. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pediček Igor, ponovno imenovan
9. 9. 1999, in Jurjaševič Boris, razrešen
9. 9. 1999 kot zastopnik in imenovan za
prokurista.

Dejavnost, izbrisana 16. 11. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 74400 Oglaševanje.

Rg-310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10022 z dne 21. 9. 1999 pri subjektu
vpisa MAKES STEINDL & KEČEK, Stori-
tveno podjetje, d.n.o., Ljubljana, Krim-
ska ulica 6, sedež: Krimska ulica 6, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/26144/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5893089
Firma: MAKES STEINDL & KEČEK,

Storitveno podjetje, d.n.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152

Dejavnost, izbrisana dne 21. 9. 1999:
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje; de-
javnost holdingov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1999:
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 5551
Dejavnost menz; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1999.

Rg-311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09972 z dne 30. 9. 1999 pri subjektu
vpisa BON AMI, podjetje za prevozne, go-
stinske, trgovinske in storitvene posle,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Novo Polje, C.
XI/2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti,
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5689228
Firma: BON AMI, podjetje za prevoz-

ne, gostinske, trgovinske in storitvene
posle, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: BON AMI, d.o.o., Dom-
žale

Sedež: 1230 Domžale, Zavrti 34
Ustanovitelj: Geč Zavržina Mojca, izsto-

pila 7. 9. 1999; Jeretina Filip, Domžale,
Zavrti 34, vstopil 7. 9. 1999, vložil
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Geč Zavržina Mojca in prokurist
Zvržina Goran, razrešena 7. 9. 1999; di-
rektorja Jeretina Filip in Jeretina Filip, oba iz
Domžal, Zavrti 34, imenovana 7. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 30. 9. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;

511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 930 Druge storitvene dejav-
nosti; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 9303 Po-
grebna dejavnost.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 7. 9. 1999.

Rg-314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09828 z dne 7. 9. 1999 pod št. vložka
1/32212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446673
Firma: TRANSOIL, Trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Iovets Valeri, Iovets Olga,

Iovets Aleksej in Iovets Jelena, vsi iz Min-
ska, Sukhaya 21b, vstopili 20. 8. 1999,
vložili po 525.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Iovets Valeri in prokuristka Iovets
Olga imenovani 20. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2710 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin (ECSC); 2742 Proizvodnja
aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
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sredstvi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport.

Rg-319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09727 z dne 9. 9. 1999 pod št. vložka
1/32254/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447343
Firma: MOZZI, Podjetje za svetovalne

dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MOZZI, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Potokarje-

va 65
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Matjaž, Ljubljana, Po-

tokarjeva 65, vstopil 26. 8. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Matjaž, imenovan 26. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 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; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09677 z dne 8. 9. 1999 pod št. vložka
1/32247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1458671
Firma: KOSMAČ AM IN DRUGI, trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KOSMAČ AM IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1251 Moravče, Trg svobo-

de 7
Ustanovitelja: Kosmač Marija in Kosmač

Anton, oba iz Moravč, Cesta na Grmače 4a,
vstopila 25. 8. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kosmač Marija in družbenik Ko-
smač Anton, ki zastopa družbo kot namest-
nik direktorice, imenovana 25. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 51700
Druga trgovina na debelo; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 93021
Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03959 z dne 30. 9. 1999 pri subjektu
vpisa VETERINARSTVO TRSTENJAK –
ZAJC, specialistična ambulanta za male
živali, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tesovni-
kova 27a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5608686
Firma: VETERINARSTVO TRSTENJAK

– ZAJC, klinika za male živali, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica padlih
borcev 23

Osnovni kapital: 2,115.780 SIT
Ustanovitelja: Trstenjak Izdor, Ljubljana,

Krimska 16, vstopil 25. 3. 1992, in Zajc
Radovan, Domžale, Homec, VII. ulica-del
17, vstopil 7. 3. 1997, vložila po
1,057.890 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, izbrisana 30. 9. 1999: 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1999.

Rg-327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03741 z dne 2. 9. 1999 pri subjektu
vpisa RIVAL TRADE, proizvodnja, veletr-
govina, zastopstva, d.o.o., IOC Trzin, Pe-
ske 8, Mengeš, sedež: Peske 8, 1234
Mengeš-Trzin, pod vložno št. 1/02890/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in deležev, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5408628

Firma: RIVAL TRADE, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., IOC Trzin, Peske 8,
1236 Trzin

Sedež: 1236 Trzin, Peske 8
Osnovni kapital: 10,029.000 SIT
Ustanovitelja: Ušeničnik Metka in Uše-

ničnik Rajko, oba iz Medvod, Verje 10b,
vstopila 8. 12. 1989, vložila po 5,014.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 2. 9. 1999: 050 Ri-
bištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Prede-
lava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 15120 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
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s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 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; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez 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; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 60240 Cestni tovorni
promet; 74400 Oglaševanje; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 6. 1999.

Rg-330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03695 z dne 7. 9. 1999 pri subjektu
vpisa PAMIS, gradbeni inženiring, d.o.o.,
sedež: Ob žici 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopni-
ka in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5721199
Skrajšana firma: PAMIS, d.o.o.
Sedež: 1293 Šmarje Sap, Murnova 1
Ustanovitelj: Pahič Slavko, izstopil 23. 6.

1999; Mramor Stanko, Šmarje Sap, Mur-
nova cesta 1, vstopil 23. 6. 1999, vložil
1,603.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pahič Slavko in zastopnik Cvijič Mi-
hajlo, razrešena 30. 6. 1999; direktor Mra-
mor Stanko, imenovan 23. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7470 Čiščenje stavb.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 30. 6. 1999.

Rg-331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03440 z dne 2. 9. 1999 pri subjektu
vpisa ZAJEC, proizvodnja, storitve in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 15,
sedež: Brilejeva 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22504/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in naslova sedeža, spremembo
in uskladitev dejavnosti, prokuristko in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5768004
Firma: ZAJEC, realizacija lutkovnih

projektov, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAJEC, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

158
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Zajec Tadeja, Ljubljana, Šmartin-
ska 158, imenovana 17. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5551 De-
javnost menz; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232

Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 6. 1999.

Rg-332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03197 z dne 10. 9. 1999 pri subjektu
vpisa SIMEX, Podjetje za trgovino, zasto-
panje in storitve, d.o.o., Rožna dolina
X/2, Ljubljana, sedež: Rožna dolina X/2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03507/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5307414
Ustanovitelj: Gabron Matjaž, izstopil 8. 6.

1999; Gabron Gregor, Ljubljana, Rožna do-
lina, C. X/2, vstopil 8. 6. 1999, vložil
1,536.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gabron Gregor, imenovan 8. 6.
1999, in Gabron Matjaž, razrešen 8. 6.
1999 kot direktor in imenovan za prokuri-
sta, oba iz Ljubljane, Rožna dolina X/2.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 6. 1999.

Rg-333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03196 z dne 7. 9. 1999 pri subjektu
vpisa KOOP TRADE, podjetje za proizvod-
njo, prodajo in nabavo izdelkov s po-
dročja optike, tekstila in kovinoplastike,
d.o.o., sedež: Milčinskega 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07418/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnika, druž-
bene pogodbe in naslova ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5853974
Ustanovitelja: Zavadlav ing. Emil, Zavad-

lav Marjeta in Vodovnik Danilo, izstopili 8. 6.
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1999; Zavadlav-Vodovnik Anja, Ljubljana,
Janševa 12, vstopila 23. 4. 1990, vložila
458.910 SIT, in Zavadlav dr. Emil, Ljublja-
na, Novi trg 1, vstopil 28. 12. 1994, vložil
1,041.090 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavadlav Emil, razrešen 8. 6. 1999;
direktor Zavadlav dr. Emil, imenovan
28. 12. 1994.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 8. 6. 1999.

Rg-334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03161 z dne 10. 9. 1999 pri subjektu
vpisa BRIN, Zastopstva in trgovina,
d.o.o., Smrekarjeva 16, Ljubljana, sedež:
Smrekarjeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09327/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deleža, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5427304
Osnovni kapital: 2,100.371 SIT
Ustanovitelj: Lah Matjaž, Ljubljana, Smre-

karjeva 16, vstopil 6. 11. 1990, vložil
2,100.371 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Matjaž, imenovan 6. 11. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 6. 1999.

Rg-335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03134 z dne 3. 9. 1999 pri subjektu
vpisa KUNOVAR A, Trgovina, proizvodnja

in storitve, d.o.o., sedež: Koželjeva 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1272926
Osnovni kapital: 16,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kunovar Aleš, Ljubljana,

Neubergerjeva 27, vstopil 21. 1. 1998, vlo-
žil 8,085.000 SIT, in ALLIMEX INT, d.o.o.,
Ljubljana, Riharjeva ulica 2, vstopil 2. 6.
1999, vložil 8,415.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z last-
nimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 6. 1999.

Rg-336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03103 z dne 8. 9. 1999 pri subjektu
vpisa STIGMA-CEVNI SISTEMI,, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Trzin, IOC
Trzin, Motnica 8, Trzin, sedež: IOC Trzin,
Motnica 8, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/05213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5333741
Osnovni kapital: 140,251.428 SIT

Ustanovitelj: ALPRO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Trzin, Motnica 9, vstopil 31. 5.
1999, vložil 42,075.428 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 31. 5. 1999.

Rg-337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03102 z dne 7. 9. 1999 pri subjektu
vpisa ALPRO, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 134b, sedež:
Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02637/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, osnovnega kapitala in
ustanoviteljev, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5300088
Firma: ALPRO, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: ALPRO, d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 8
Osnovni kapital: 55,571.428 SIT
Ustanovitelj: STIGMA-CEVNI SISTEMI,

Trzin, Motnica 8, vstopil 31. 5. 1999, vložil
16,671.428 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 7. 9. 1999: 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 3. 9. 1999.

Rg-338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03100 z dne 7. 9. 1999 pri subjektu
vpisa ENERGOGROUP, d.o.o., podjetje za
inženiring, gradnjo in vodenje investicij-
skih projektov, sedež: Tržaška 132,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5860733
Dejavnost, izbrisana 7. 9. 1999: 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 3120 Proizvodnja naprav
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za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo z dne 2. 6.
1999.

Rg-340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03027 z dne 8. 9. 1999 pod št. vložka
1/32252/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420836
Firma: QEPAKO AND COMPANY, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: QEPAKO and com-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Metoda

Mikuža 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šorli Sebastjan in Kristić

Dragica, oba iz Ljubljane, Ulica Metoda Mi-
kuža 8, vstopila 31. 5. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šorli Sebastjan, imenovan 31. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 0125
Reja drugih živali; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško

opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 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; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04145 z dne 25. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32414/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446525
Firma: PHENOMENA-E, trgovina z

modnimi oblačili in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: PHENOMENA-E, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nove Fužine

43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Muhić Zemka, Ljubljana,

Rusjanov trg 4, vstopila 15. 7. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Muhić Zemka, imenovana 15. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999: 1720
Tkanje tekstilij; 7130 Plemenitenje tekstilij;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-

lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 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.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 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
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Dejavnost taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
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s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85323 Dejavnost dobrodelnih organi-
zacij; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03064 z dne 25. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa VOLENIK, gostinske storitve,
d.o.o., Celovška c. 172, Ljubljana, se-
dež: Celovška c. 172, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29605/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in akta o ustanovitvi družbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1213504
Firma: VOLENIK, gostinske storitve,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 170
Dejavnost, izbrisana 25. 10. 1999:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 74400 Ekonomsko propagira-
nje.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 31. 5. 1999.

Rg-664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10601 z dne 27. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa EURGLASS, Trgovina-proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sadinja vas
25, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod vlož-
no št. 1/17446/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
8108/99 – uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega

kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5624177
Osnovni kapital: 2,208.000 SIT
Ustanovitelja: Marinko Srečko, vstopil

19. 3. 1992, in Gošler-Marinko Karmen,
vstopila 5. 10. 1999, oba iz Sadinje vasi,
Sadinja vas 25, vložila po 1,104.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gošler-Marinko Karmen, imeno-
vana 5. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 10. 1999.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 8108/99 z dne 9. 9.
1999, razveljavi.

Rg-666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03894 z dne 28. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa TAO, Posredovanje v blagovnem
prometu in turizem, d.o.o., Zbilje, sedež:
Zbilje 69, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/03028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, skrajša-
ne firme in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5296161
Firma: TAO T&T, Posredovanje v bla-

govnem prometu in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: TAO T&T, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Herbersteino-

va 18
Sprememba družbene pogodbe z dne

28. 6. 1999.

Rg-667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03898 z dne 28. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa GRADING & CO, podjetje za grad-
beništvo, kooperacijo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Reboljeva 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02208/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deleža in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5288126
Osnovni kapital: 110,000.000 SIT
Ustanovitelj: Perpar Boris Janez, Ljublja-

na, Rožna dolina, Cesta X/30, vstopil 27. 3.
1992, vložil 110,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 6. 1999.

Rg-708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01776 z dne 8. 9. 1999 pri subjektu
vpisa KO-DENT, podjetje za svetovanje,
inženiring in zastopstva, Cesta na Laze
14, Ljubljana, d.o.o., sedež: Cesta na La-
ze 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15551/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5555183
Firma: KO-DENT, stomatološka ordi-

nacija dr. Kovačič in poslovne storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: KO-DENT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kogovškova

ulica 1
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejav-
nosti.

Rg-709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01806 z dne 20. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32298/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kopru, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 5530679
Firma: DEJ, ekonomsko svetovanje in

razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: DEJ – d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58
Osnovni kapital: 65,453.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidaršič Kranjc Alenka,

Postojna, Vojkova 12, vstopila 29. 11.
1996, vložila 65,453.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Žnidaršič Kranjc Alenka, imenova-
na 29. 11. 1996, in Kranjc Bojan, imeno-
van 2. 9. 1991, oba iz Postojne, Vojkova
12, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 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.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/02526/00.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 3. 1999.

Rg-712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02457 z dne 14. 9. 1999 pri subjektu
vpisa ELEKTROPLIN, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Krožna pot 23,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06397/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deleža, naslova
ustanovitelja in zastopnika ter dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361028
Firma: ELROTIPS, servis, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ELROTIPS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Janislav, Ljubljana,

Krožna pot 23a, vstopil 28. 3. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Janislav, imenovan 28. 3.
1990, zastopa in predstavlja družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29710 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-

lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 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; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 5551 Dejavnost menz;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260  Druge
računalniške dejavnosti; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 93021
Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02483 z dne 21. 9. 1999 pri subjektu
vpisa EDDA, film, video, audio produkci-
ja, d.o.o., Ljubljana, Ilirska 18, sedež: Ilir-
ska 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09969/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, naslova ustanovitelja in zastopni-
ka, zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5446775
Firma: EDDA, produkcija in založniš-

tvo, d.o.o.
Skrajšana firma: EDDA, d.o.o.
Sedež: 1235 Radomlje, Kolovec 8
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Verbič Aleš, Ljubljana,

Martina Krpana 3, vstopil 19. 12. 1990, in
Kravogel Špela, Radeče, Njivice 18, vstopi-
la 30. 8. 1999, vložila po 1,051.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Verbič Roma-
na, izstopila 30. 8. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kravogel Špela, imenovana 30. 8.
1999, in Verbič Aleš, imenovan 19. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2211 Izda-

janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 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 obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02502 z dne 15. 9. 1999 pri subjektu
vpisa DAOFA, d.o.o., podjetje za promo-
cijo kitajskih tradicionalnih znanosti, se-
dež: Seliškarjeva 11, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/20437/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajša-
ne firme, sedeža in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5697522
Skrajšana firma: DAOFA, d.o.o.
Sedež: 1218 Komenda, Sadarjeva uli-

ca št. 13.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 31. 8. 1999.
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Rg-716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02511 z dne 17. 9. 1999 pri subjektu
vpisa VULKAN COMMERCE, trgovina, sto-
ritve in proizvodnja, d.o.o., Litija, sedež:
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/19300/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5660246
Sedež: 1270 Litija, Cesta Zasavske-

ga bataljona 10a
Sprememba družbene pogodbe z dne

29. 4. 1999.

Rg-718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02547 z dne 13. 9. 1999 pri subjektu
vpisa DIA-STUDIO, fotografske storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tomšičeva 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15024/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
imena in naslova ustanovitelja ter zastopni-
ka, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5555370
Osnovni kapital: 2,788.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenc Stanko, Bohinjsko

Jezero, Ribčev laz 87, vstopil 20. 1. 1992,
vložil 2,788.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klemenc Stanko, imenovan 20. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanaliza-
cija in delovanje čistilnih naprav.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 5. 1999.

Rg-722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03505 z dne 17. 9. 1999 pri subjektu
vpisa EVERTEC TECHNOLOGY, d.o.o., in-
formacijski inženiring, sedež: Tržaška 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30329/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1273671
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 35.

Rg-725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03781 z dne 9. 9. 1999 pri subjektu
vpisa DENDININA, specializirana trgovi-
na z dentalom, d.o.o., Ljubljana, Putri-
hova 1, sedež: Putrihova 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10547/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,

ustanovitelja, deležev, dejavnosti, zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5477352
Firma: ZOBKI, zasebna zobna ordina-

cija, d.o.o.
Skrajšana firma: ZOBKI, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lah Anica, vstopila 20. 12.

1990, vložila 840.000 SIT, in Lah Marjan,
vstopil 21. 6. 1999, vložil 1,260.000 SIT –
oba iz Ljubljane, Putrihova ulica 1, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Marjan, imenovan 21. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 6. 1999.

Rg-726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03827 z dne 14. 9. 1999 pri subjektu
vpisa LINK CONSULTING, računalniški
inženiring in svetovanje, d.o.o., sedež:
Pod vrbami 34, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/31561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1353985
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94.

Rg-727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03829 z dne 20. 9. 1999 pri subjektu
vpisa LABORMED, podjetje za trgovino,
projektiranje in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zgornje Pirniče 96c, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/11684/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dele-
žev, naslova ustanoviteljev ter zastopnika,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5487765
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Sekač Miran, Ljubljana,

Peričeva ulica 37, vstopil 5. 1. 1991, in
Sekač Robert, Medvode, Cesta talcev 18,
vstopil 28. 5. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
LABORMED, GMBH, Klagenfurt, Adolf
Tschabuschiggstr. 3, izstopil 28. 5. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Sekač Miran, imenovan 5. 1. 1991,
in Sekač Robert, imenovan 30. 6. 1999,
zastopata družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1999.

Rg-728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03834 z dne 13. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32270/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430670
Firma: PROMOS ENGINEERING, pod-

jetje za inženiring, vodenje investicijskih
projektov, svetovanje in mednarodno
poslovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PROMOS
ENGINEERING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Železna ce-
sta 16

Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Jernej, Ljubljana,

Staničeva ulica 3a, vložil 1,400.000 SIT, in
PROMOS HOLDING, Aktiengesellschaft,
Zurich, Dreikonigstrasse 34, vložil
8,600.000 SIT, vstopila 29. 6. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanc Jernej, imenovan 29. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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; 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
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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; 5523
Druge storitve za krajši čas; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03846 z dne 7. 9. 1999 pri subjektu
vpisa BRAU-UNION, družba za marketing
in prodajo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta Ljubljanske brigade 25, 1000 Ljub-

ljana, pod vložno št. 1/25940/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5879523
Ustanovitelj: BRAU-UNION OESTER-

REICH AG, Linz, Poschacherstrasse 35, iz-
stopil 6. 7. 1999; BRAU UNION
INTERNATIONAL, GmbH, Linz, Poschac-
herstrasse 35, vstopil 6. 7. 1999, vložil
31,960.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kopp Bruno, Gamlitz, imenovan 6. 7.
1999.

Dejavnost, izbrisana 7. 9. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
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oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi 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 ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni
tovorni promet; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 74400 Oglaše-
vanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 7. 1999.

Rg-731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04078 z dne 24. 9. 1999 pri subjektu
vpisa ASKRPO, računalniški inženiring,
zastopstvo tujih firm, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 122, sedež: Dunajska 122,
1000 Ljubljana, pod vložno
št.1/13231/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5648408
Firma: ASKPRO, računalniški inženi-

ring, zastopstvo tujih firm, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 1
Sprememba družbene pogodbe z dne

13. 9. 1999.

Rg-736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04308 z dne 9. 9. 1999 pri subjektu
vpisa DVD, družba za posredništvo in po-
slovno svetovanje, d.o.o., sedež: Češmi-
nova ul. 25, 1230 Domžale, pod vložn št.
1/29829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1227785
Ustanovitelj: Lah Tomaž, Komenda, Su-

hadole 49a, vstopil 12. 10. 1997, vložil
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Tomaž, razrešen 12. 7. 1999;
direktorica Kosten Zabret Saša, Komenda,
Moste 110, imenovana 12. 7. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 7. 1999.

Rg-739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09836 z dne 22. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32302/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447467
Firma: MAX MEDICO, d.o.o., Center

za alternativno medicino, Ljubljana
Skrajšana firma: MAX MEDICO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova

ulica 5
Osnovni kapital: 2,656.724 SIT
Ustanovitelja: Krylov Maxim, vložil

1,726.871 SIT, in Krylova Svetlana, vložila
929.853 SIT, oba iz Moskve, Ulica Kerčen-
skaja 5, vstopila 31. 8. 1999, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grazer Aleksandra, Ljubljana, Čr-
tomirova 20, imenovana 17. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Tr-

govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09848 z dne 21. 9. 1999 pri subjektu
vpisa ZALOŽBA ROKUS, podjetje za za-
ložništvo in tiskarstvo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Studenec 2a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14052/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža, naslova ustanovitelja in za-
stopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539978
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kvaternik Rok, Ljubljana,

Resljeva cesta 1, vstopil 28. 10. 1991, vlo-
žil 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kvaternik Rok, imenovan 28. 10.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 21. 9. 1999: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 551
Dejavnost hotelov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 726 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 21210 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 21230 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
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nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36220 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 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; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74110 Pravno svetovanje; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 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; 74400
Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

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

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

Rg-741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09865 z dne 24. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32313/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453041
Firma: MEDIAVAL PRO, podjetje za

marketing, inženiring in nepremičnine,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Jezero 55
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kraljič Peter, Preserje, Je-

zero 55, in Rus Damjan, Preserje, Podpeč
90, vstopila 27. 8. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kraljič Peter in Rus Damjan, imeno-
vana 27. 8. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost vpisana 24. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 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; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 2030 Stavbno mizarstvo; 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; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28511 Prekri-
vanje kovin s kovino; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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 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; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
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no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, 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; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 De-
javnost taksistov; 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.; 6420 Telekomunikacije;
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 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8520 Veteri-
narstvo; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09941 z dne 10. 9. 1999 pri subjektu
vpisa LAGUNČEK, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Na Lazih 87, Vna-
nje Gorice, 1357 Notranje Gorice, pod
vložno št. 1/30009/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1243403
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčnik Vera, Notranje Go-

rice, Pod Supotom 21, Vnanje Gorice, in
Rozman Alojzij, Notranje Gorice, Na Lazih
87, Vnanje Gorice, vstopila 27. 11. 1997,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kavčnik Vera, razrešena 6. 9.
1999; direktor Rozman Alojzij, imenovan
6. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih:

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 9. 1999.

Rg-743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10106 z dne 28. 9. 1999 pri subjektu
vpisa WAT ELEKTRO, trgovsko podjetje
z elektromaterialom, d.o.o., Ljubljana,

sedež: Dunajska 421, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev, naslova ustanovitelja
ter zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5526850
Osnovni kapital: 2,573.000 SIT
Ustanovitelja: Osredkar Branko, Ljublja-

na, Preglov trg 3, in Zupančič Bojan, Ljub-
ljana, Gorjupova 35, vstopila 28. 10. 1991,
vložila po 1,286.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Osredkar Branko, imenovan 1. 3.
1995, kot pomočnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 28. 9. 1999: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 314 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
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(leasing);  725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev 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
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, naprav in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-

govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-

metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 9. 1999.

Rg-815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04291 z dne 21. 9. 1999 pri subjektu
vpisa MMTV 1, d.o.o., podjetje za odda-
janje programov v kabelskih sistemih,
sedež: Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5653487
Ustanovitelj: MEGLIČ TELECOM, pod-

jetje za izgradnjo TT in CATV omrežij, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Žorgova 70, izstopil
21. 9. 1999; MTC HOLDING, družba za
upravljanje holding družb, d.o.o., Ljubljana,
Žorgova ulica 70, vstopil 21. 9. 1999, vlo-
žil 1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10379 z dne 1. 12. 1999 pri subjektu
vpisa COX & CO, Merilni sistemi in avto-
matizacija procesov, d.o.o., sedež: Deč-
manova 3, 1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26397/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5903548
Firma: CPA, Merilni sistemi in avto-

matizacija procesov, d.o.o.
Skrajšana firma: CPA, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,015.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Jožek, Ljubljana, Muc-

herjeva 3, vstopil 27. 3. 1995, vložil
5,015.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lampič Peter, razrešen 29. 9. 1999;
direktor Košir Gašper, Ljubljana, Dečmano-
va ulica 3, imenovan 29. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 1. 12. 1999: 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in slike; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
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trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 11. 1999.

Rg-820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09780 z dne 29. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa ELTIMA, trgovina, zastopanje in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
sedež: Šlandrova ulica 8a, 1231 Ljublja-
na-Črnuče, pod vložno št. 1/07716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5408008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Logar Nadja, Ljubljana, Malnarjeva
ulica 44, imenovana 31. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 11. 1999.

Rg-822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03384 z dne 29. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa ATIDA, Podjetje za delovno
ustvarjalnost, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Lepi pot 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03211/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5314283
Osnovni kapital: 2,720.000 SIT
Ustanoviteljica: Segalla Liljana, Ljublja-

na, Rožna dolina, C. II/25, vstopila 23. 11.
1989, vložila 2,720.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 6. 1999.

Rg-823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11014 z dne 29. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa DEJ 4, podjetje za trgovino,
d.o.o., sedež: Dunajska 58, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28382/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5971721
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hazabent Andrej, razrešen 11. 10.
1999; Kranjc Bojan, Ljubljana, Einspieler-
jeva 23, razrešen 11. 10. 1999, kot proku-
rist in imenovan za direktorja.

Rg-824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12120 z dne 24. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa SVEA INTERNATIONAL, podjetje
za telemarketing d.o.o., Slovenska c. 56,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25707/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5846935
Ustanoviteljica: PASSCARD LIMITED,

NORTHREPPS, Bessels Green Road, Se-
venoaks, Kent NT 13 2PS, Velika Britanija,
izstopil 28. 7. 1999; Horvat Blaženka Le-
na, 11452 Stockholm, Skeppargatan 20/II,
vstopila 17. 3. 1994, vložila 1,560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Deu Tatjani, ki je bila razrešena
28. 7. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 7. 1999.

Rg-826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11383 z dne 22. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32519/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468782
Firma: KIHUA, družba za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Cerknica
Skrajšana firma: KIHUA, d.o.o., Cerk-

nica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Podskraj-

nik 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jauković Zlatko, Bruselj,

Rue Ch. Meert 38, vstopil 25. 8. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jauković Zlatko, imenovan 25. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Rg-827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03997 z dne 22. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa VOKAP, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, Ljubljana, sedež:
Ljubeljska 23, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18170/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5621232
Sedež: 1000 Ljubljana, Triglav-

ska 15.

Rg-828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10988 z dne 18. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa AIG-ISKRA, Podjetje za inženi-
ring, elektroniko, energetiko, notranjo
opremo in trgovino, d.o.o., Litija, Spod-
nji log 48, sedež: Spodnji log 48, 1270
Litija, pod vložno št. 1/02812/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327997
Firma: AIG-ISKRA, d.o.o., Inženiring

elektronike, energetike, notranje opre-
me in trgovina

Skrajšana firma: AIG-ISKRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,103.000 SIT
Ustanovitelja: Ivanc Greta, Ljubljana, Bri-

lejeva 4, in Iskra Alojz, Sava pri Litiji, Spod-
nji log 48, vstopila 11. 11. 1989, vložila po
1,051.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Iskra Alojz, imenovan 11. 11. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no 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
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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.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 10. 1999.

Rg-830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10996 z dne 18. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32504/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467492
Firma: SAS INSTITUTE, programska

oprema, d.o.o., firma v angleškem jeziku:
SAS Institute, Software, Ltd.

Skrajšana firma: SAS INSTITUTE,
d.o.o., skrajšana firma v angleškem jeziku:
SAS Institute Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-
sta 22

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SAS INSTITUTE INC., Cary,

SAS Campus Drive, vstopil 12. 10. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-
neralni direktor Beniac Phillip Anthony, Hei-
delberg, Neuenheimer Landstrasse 28-30,
imenovan 12. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 36500 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 64200 Telekomunika-
cije; 65210 Finančni zakup (leasing);
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševa-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11531 z dne 16. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa KRAJEC, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., sedež: C.
Andreja Bitenca 81, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29269/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1194259
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 3511

Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 11. 1999.

Rg-832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11467 z dne 16. 11. 1999 pri subjek-

tu vpisa HAPING, avtomatizacija poslo-
vanja in razvoj, d.o.o., Hranilniška 8,
Ljubljana, sedež: Hranilniška 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12556/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5497655
Firma: HAPING, avtomatizacija poslo-

vanja in razvoj, d.o.o., Rjava cesta 6,
Ljubljana

Sedež: 1260 Ljubljana, Rjava cesta 6.

Rg-833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10386 z dne 16. 11. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453670
Firma: MR & CO., športni inženiring,

proizvodnja in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MR & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Zgor-

nji Log 67
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Savič Romana, Ljublja-

na, Cesta v Zgornji Log 67, vstopila 23. 9.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Savič Romana in Gradišek Matevž,
oba iz Ljubljane, Cesta v Zgornji Log 67,
imenovana 23. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2215 Drugo založništvo; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi 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; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 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.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;

9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10380 z dne 15. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa UMM, d.o.o., inženiring, notranja
in zunanja trgovina, posredovanje v pro-
metu z nepremičninami, Hrib 3, Loga-
tec, sedež: Hrib 3, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/08887/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnic s
temile podatki:

Matična št.: 5447437
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Usenik Plečnik Mojca, razrešena
12. 9. 1999; direktorica Usenik Manca, Lo-
gatec, Hrib 3, imenovana 13. 9. 1999.

Rg-836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09769 z dne 15. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa ERNST & YOUNG CONSULTING,
Podjetniško svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska cesta 111, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30513/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1278908
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Gorjanc Bojanu, ki je bil razre-
šen 26. 7. 1999.

Rg-838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09692 z dne 15. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa LISAC & LISAC, svetovanje, po-
slovno izobraževanje, posredništvo in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Petrovi-
čeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26106/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5895464
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelja: Lisac Aleš, vložil

1,200.000 SIT, in Lisac Blaž, vložil
300.000 SIT, oba iz Ljubljane, Petrovičeva
5, vstopila 13. 2. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 15. 11. 1999: 221
Založništvo; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 723 Obdela-
va podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 911 Dejavnost poslovnih,
delodajalskih in strokovnih združenj; 921
Filmska in videodejavnost; 9271 Prirejanje
iger na srečo.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-

sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez 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; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74400 Oglaševanje; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
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braževanje, d.n.; 91110 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 91120 Dejav-
nost strokovnih združenj; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 7. 1999.

Rg-839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03979 z dne 11. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa SUMMUS, d.o.o., Podjetje za so-
dobni marketing, Kerševanova 2, Ljub-
ljana, sedež: Kerševanova 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17875/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, firme, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5647061
Firma: SUMMUS, d.o.o., Podjetje za

sodobni marketing
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Smolič Jure, Ljubljana, Ker-

ševanova 2, vstopil 28. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za

gospodinjstvo; 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; 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.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 6312 Skladiščenje;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 6. 1999.

Rg-408002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03907 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PAP – INTEL, Podjetje za tele-
komunikacijsko in kabelsko opremo,
d.d., sedež: Bravničarjeva ul. 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06991/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5254299
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Burger Janez, razrešen 7. 7. 1999;
zastopnica Halebić Stanija, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 1, imenovana 8. 7. 1999, zastopa
družbo kot v.d. direktorja.

Rg-408004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03525 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRPAR & CO., podjetje za iz-
gradnjo telekomunikacijskega omrežja,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Neubergerjeva
10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25592/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, osnov-
nega kapitala in deležev ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5859816
Firma: PRPAR & CO., podjetje za iz-

gradnjo telekomunikacijskega omrežja,
d.o.o.

Skrajšana firma: PRPAR & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT

Ustanovitelja: Prpar Mirko in Prpar Zvon-
ka, oba iz Ljubljane, Neubergerjeva 10,
vstopila 15. 6. 1994, vložila po 1,250.000
SIT, odgovornost:  odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev.

Rg-408012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04042 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IBL LOGIS, logistični sistemi,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Železna cesta
18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30603/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1278991
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Garič Ivo, razrešen 30. 6. 1999;
zastopnik Kolenc Matjaž, Ljubljana, Ferber-
jeva ul. 29, imenovan 1. 7. 1999, zastopa
družbo kot v.d. direktorja.

Rg-408018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04208 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZIL INŽENIRING, d.d., Ljublja-
na, sedež: Kersnikova 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5227020
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1999.

Rg-408019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04413 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GZL GEOPROJEKT, podjetje
za geotehnična dela, d.d., Ljubljana, se-
dež: Letališka 27, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05675/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5098670
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-

gen Ivan, Ljubljana-Šmartno, Pšatnik 4, raz-
rešen 1. 6. 1999 kot zastopnik in imenovan
za direktorja; zastopnik Vukelič Željko, raz-
rešen 31. 5. 1999.

Rg-408241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01191 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa SINTEX, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Župančičeva 34, Grosuplje, se-
dež: Župančičeva 34, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/06326/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5358981
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Živkovič Boris, Grosuplje,
Župančičeva 34, vstopil 30. 3. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
17200 Tkanje tekstilij; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 17710 Pro-
izvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 18100 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 18220 Proizvodnja  drugih vrh-
njih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izda-
janje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22150 Drugo založništvo;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45320 Izo-
lacijska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 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; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;

51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje.

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

Rg-408243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03664 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa RIBARSTVO, export-import Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Peske 8, 1000 Tr-
zin, pod vložno št. 1/20230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, spremembo poštne
številke, osnovnega kapitala, deleža in akta
o ustanovitvi družbe ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5687357
Firma: RIBARSTVO, trgovina na debe-

lo in drobno z ribami, d.o.o.
Skrajšana firma: RIBARSTVO, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Peske 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: RIVAL TRADE, d.o.o., Tr-

zin, Trzin, Peske 8, vstopil 2. 8. 1995, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 15200 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51700
Druga trgovina na debelo; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60240 Cestni tovorni promet;
74400 Oglaševanje; 74820 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 6. 1999.

Rg-408246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01372 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ARTAKER BIRO SISTEMI, podjet-
je za avtomatizacijo pisarniškega poslo-

vanja in grafične priprave za tisk, d.o.o.,
sedež: Vojkova 57, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24822/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, osnovnega kapitala, de-
ležev, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5817412
Firma: ARTAKER PRINT & REPRO, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: ARTAKER PRINT &

REPRO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Sattnerje-

va 16
Osnovni kapital: 2,807.327,50 SIT
Ustanovitelj: WELO BETEILIGENGS

GESMBH, Wien, Heumuehlgasse 11,
A-1052 Wien, izstopil 16. 2. 1999; ARTA-
KER PRINT & REPRO GESMBH, Dunaj,
Heumuhlgasse 11, vstopil 16. 2. 1999, vlo-
žil 2,807.327,50 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Fortič Matjaž in Mayer Jelka, razre-
šena 16. 2. 1999; prokurist Štrus Andrej,
Ljubljana, Ulica pohorskega bataljona 183,
imenovan 16. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

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

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 2. 1999.

Rg-408249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04024 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa BRAINTEC, podjetje za sodobne
tehnologije, d.o.o., sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22146/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5752728
Osnovni kapital: 2,900.000 SIT
Ustanovitelj: Gantar Branko, Ljubljana,

Vodnikova 8, vstopil 23. 2. 1993, vložil
2,900.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 7. 1999.

Rg-408251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02963 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa TO-DAR TOMIČIČ & CO., vse za
poroko, d.n.o., Ljubljana, sedež: Riharje-
va 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
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št. 1/17416/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in družbene pogodbe, uskladi-
tev podatkov ustanoviteljev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5605687
Firma: DAR, NOVAK & CO., usluge,

d.n.o.
Skrajšana firma: DAR, NOVAK & CO.,

d.n.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Riharjeva

ul. 17
Ustanovitelja: Novak Daria, vstopila

1. 4. 1992, vložila 8.000 SIT, in Novak Pa-
trik, vstopil 20. 3. 1995, oba iz Ljubljane,
Riharjeva ul. 17, odgovornost:  odgovarjata
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Daria, imenovana
1. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 7. 9. 1999: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 511 Posredništvo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-

govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 5. 1999.

Rg-408254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06197 z dne 13. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TECHNO TRADE INTERNA-
TIONAL, zastopstvo, trgovina in sveto-
vanje, d.o.o., sedež: Tržaška 393, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25803/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5866367
Ustanovitelj: TECHNO TRADE

GES.M.B.H., export, import, representati-
ves & consulting, Celovec, Lilienthalstrasse
20/2, izstopil 23. 10. 1998; Mavec Mar-
ko, Divača, Lokev 148, vstopil 23. 10.
1998, vložil 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-408256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01206 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DORINA, d.o.o., podjetje za
posredništvo, trgovino in inženiring, se-
dež: Celovška 280, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28027/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5944953
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Sušnik Simona, Ljubljana,

Dermotova ulica 19, in Rejc Sebastjan,
Ljubljana, Vodovodna ulica 3, vstopila 27. 3.
1996, vložila po 1,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 3. 1999.

Rg-408261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02289 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VORD, d.o.o., računalništvo,
marketing, kooperacija, Domžale, sedež:
Dragomelj 98, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/14624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5565995

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Pukšič Marjani, ki je bila razreše-
na 5. 5. 1999.

Rg-408268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03066 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa CAR COMERCE, avtokle-
parstvo, trgovina in zastopanje, d.o.o.,
Litija, sedež: Ljubljanska 16, 1270 Liti-
ja, pod vložno št. 1/06480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5359724
Ustanovitelj: Kralj Tomaž, izstopil 31. 5.

1999; Dobravec Vladimir, Litija, Graška ce-
sta 39, vstopil 15. 3. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kralj Tomaž, razrešen 31. 5. 1999;
direktor Dobravec Vladimir in prokuristka
Dobravec Nada, oba iz Litije, Graška cesta
39, imenovana 31. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini 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;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 31. 5. 1999.

Rg-408270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06898 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTERSERVICE AVTO, Proda-
ja avtomobilov, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 134, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30140/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanovitelja, deleža in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1244370
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovško-

va 11
Ustanovitelja: Mišica Borut, Grosuplje,

Perovo 32, vstopil 6. 1. 1998, vložil 75.000
SIT, in U.I.BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H., Dunaj, Eschenbachgasse 11, vsto-
pil 28. 10. 1998, vložil 1,425.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 10. 1998.

Rg-408274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03061 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVA PARADIGMA, družba za
tehnološki, ekonomski in finančni inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Devova
5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13783/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5527031
Ustanovitelj: Rejlić Stevo, izstopil 13. 4.

1999; Halebič Sead, Ljubljana, Beblerjev
trg 1, vstopil 13. 4. 1999, vložil 1,508.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-408276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09811 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIMB, storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 11, sedež: Stegne 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23076/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5768616
Firma: SIMB, storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMB, d.o.o.
Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Šen-

tvid pri Stični 14
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 31. 8. 1999.

Rg-408278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03638 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGIT, trgovina, inženiring in
projektiranje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Rimska 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06341/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, nazi-
va zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5360617
Ustanovitelja: Grebenšek Tatjana, izsto-

pila 23. 6. 1999; Ambrožič Ajda, Ljubljana,
Rimska cesta 5, in Grebenšek Klemen,
Ljubljana, Jadranska ulica 2, vstopila 23. 6.
1999, vložila po 578.750 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-
benšek Tatjana, Ljubljana, Vojkova cesta
91, razrešena 23. 6. 1999 kot družbenica
in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, izbrisana 12. 10. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-

dajaln; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1999.

žRg-408283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04427 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PARALELE, založništvo, mar-
keting, inženiring, d.o.o., sedež: Samova
9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5132126
Ustanovitelj: Černigoj Bogomir, izstopil

19. 3. 1997; Lovše Janez, Ljubljana, Ziher-
lova ulica 8, vstopil 8. 8. 1995, vložil
15,710.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-408284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04461 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa NEŽA, Proizvodno in storitve-
no podjetje, d.o.o., Kočevje, Cvišlerji 42,
sedež: Cvišlerji 42, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/06983/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5377994
Dejavnost, vpisana 5. 10. 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; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1571 Proizvodnja krmil; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 7. 1999.

Rg-408285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04462 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROLOG, raziskovalno razvoj-
ne storitve, izdelava programske opre-
me, servis računalniške opreme, trgovi-
na in računovodske storitve, d.o.o., Lo-
gatec, sedež: Tovarniška 10, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/05679/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5339553
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška cesta

114.

Rg-408287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09579 z dne 5. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32346/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447084
Firma: SPAS DUKOM CORP., d.o.o.,

splošna gradbena dela, projektiranje in
trgovina

Skrajšana firma: SPAS DUKOM CORP.,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-
sta 264

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bebekoski Spase, Struga,

Vevčani, vstopil 18. 8. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bebekoski Spase, ki zastopa družbo



Stran 3634 / Št. 38 / 10. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

brez omejitev, zastopnica Poposka Suzana,
ki kot pomočnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Bebekoski Ja-
kim, vsi iz Struge, Vevčani, imenovani 18. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo

in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaše-
vanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge raz-

vedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratova-
nje športnih objektov; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-408288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09597 z dne 7. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa EUROTRADE COMMERCE, tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Gospos-
vetska 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30073/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1243721
Ustanovitelj: EUROTRADE, mednarodno

trženje, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 10,
izstopil 4. 8. 1999; Štivan Matej, Ljubljana,
Peričeva 23, vstopil 4. 8. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukanc Vladimir, razrešen 17. 8.
1999; direktor Štivan Matej, imenovan
17. 8. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-408291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09621 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MALI, d.o.o., založniško in tr-
govsko podjetje, Logatec, sedež: Čevi-
ca 4, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/07781/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5397847
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 21210

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21230 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 8. 1999.
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Rg-408294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10156 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa S.T.I., telecom telekomunika-
cijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10611/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 5459168
Ustanoviteljica: Nikolič Robert, izstopil

15. 9. 1999; PRUDENTIA, Družba za fi-
nančni in investicijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Beethovnova 12, vsto-
pila 15. 9. 1999, vložila 1,694.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolič Predrag, razrešen 15. 9.
1999; direktorica Janković Drovenik Andre-
ja, Ljubljana, Polanškova ulica 3, imenova-
na 15. 9. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 9. 1999.

Rg-408295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10157 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIK, svetovanje, inženiring in
trgovina, d.o.o., Koroška 2, Ljubljana, se-
dež: Koroška 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04381/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deležev in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5338697
Firma: BIK, svetovanje, inženiring in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,167.529,30 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Goran, Ljubljana,

Koroška 2, vstopil 10. 1. 1990, in Rogelj
Andrej, Preserje, Preserje 48b, vstopil
15. 11. 1993, vložila po 3,083.764,65
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
15. 9. 1999.

Rg-408296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10158 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIVINO, marketing, d.o.o., se-
dež: Brilejeva 9, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/16985/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deleža, naslova
ustanoviteljice, dejavnosti in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5592836
Skrajšana firma: DIVINO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Cvar Divna, Ljubljana, Zi-

herlova ulica 2, vstopila 1. 3. 1992, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 5551 De-
javnost menz; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7415 Dejavnost holdingov;
7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 9. 1999.

Rg-408298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10218 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SANTOS, d.o.o., zastopanje in
svetovanje, Ljubljana, Mala ulica 8, se-
dež: Mala ulica 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19428/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova, ustanoviteljev, deleža,
osnovnega kapitala, zastopnikov in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5653592
Firma: BEMEX PLUS, Trgovina in za-

stopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BEMEX PLUS, d.o.o.,

Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva ce-
sta 1

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kisić Radomir, izstopil

20. 9. 1999, in Štiblar Zlata, izstopila 17. 9.
1999; Drča Boris, Osijek, Zrinjevac 5a,
vstopil 20. 9. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štiblar Zlata, razrešena 20. 9.
1999; direktor Drča Boris, imenovan 20. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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-
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mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za kraaši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivso-
ti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60100
Železniški promet; 60220 Dejavnost taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63220 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 63230 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
častnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Oglaševanje; 74600 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 29720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 9. 1999.

Rg-408299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10219 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa EURODARDAN, storitve, d.o.o.,
sedež: Trdinova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10390/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 1191098
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35b
Ustanovitelji: Thaqi Hilmi, Priština, K.e.

Diellit L-3/6-21, vstopil 1. 4. 1998, vložil
675.000 SIT, Hlastan Martin, Ljubljana, Čr-
tomirova ulica 18, vstopil 21. 9. 1999, vlo-
žil 450.000 SIT, in Park Joo Suk, Bruselj,
Museumlaan 2, Wezembeek Oppem, vsto-
pil 21. 9. 1999, vložil 375.000 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Rg-408304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10672 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AA-PROJEKT, d.o.o., podjetje
za trgovino, storitve in promet z nepre-
mičninami, sedež: Trg OF 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13219/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in akta o ustanovitvi s temile podat-
ki:

Matična št.: 5595983
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
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Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 10. 1999.

Rg-408305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10187 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA OSKARJA
KOVAČIČA, sedež: Ob dolenjski železni-
ci 48, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01162/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5088798
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kraljič Marija, Ljubljana, Jurčkova
cesta 17, imenovana 1. 9. 1999, zastopa
šolo kot pomočnica ravnatelja.

Rg-408307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04547 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 1, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26076/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5893640
Člana nadzornega sveta: Cvikl Matej in

Šifrer Darko (namestnik predsednika) vsto-
pila 22. 3. 1997.

Rg-408308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10771 z dne 22. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32409/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1454056
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA KOŠO-

ROK – FORTUNA – MAZI-ŽUNKO – KO-
ŠOROK-HUMAR, o.p., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Dodatna oblika: odvetniška pisarna
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 5
Ustanovitelji: Košorok Rudi, Ljubljana,

Vodovodna 3, Fortuna Stanislav, Ljubljana,
Pod brezami 38, Mazi Žunko Marina, Ljub-
ljana, Gornji trg 1, in Košorok Humar Alen-
ka, Ljubljana, Erjavčeva 7, vstopili 1. 10.
1999, odgovornost:  odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbeniki Košorok Rudi, Fortuna Stanislav,
Mazi Žunko Marina in Košorok Humar Alen-
ka, imenovani 1. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999:
74110 Pravno svetovanje.

Rg-408312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10004 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUAG, gradbeno podjetje,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Bratislavska
št. 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26088/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5879566
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovškova

ulica št. 2/II

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Andreas Messner, razrešen 15. 4.
1999; Kovač-Bradan Lucija, Zgornja Pol-
skava, Gabernik št. 1, razrešena 15. 4.
1999 kot prokuristka in imenovana za skup-
no prokuristko, ki zastopa družbo skupaj z
drugim skupnim prokuristom ali poslovod-
jem, direktor Moser Stefan, Lieserbrucke,
Avstrija, Am Pfarrfeld št. 22, imenovan
15. 4. 1999, in skupni prokurist Lobnig Jo-
hann, Bad Eisenkappel-Železna Kapla, Bad
Eisenkappel-Žel. Kapla 3, imenovan 15. 4.
1999, ki zastopa družbo skupaj s poslovod-
jem ali z drugim skupnim prokuristom.

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

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

Rg-408316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10203 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VALKARTON, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.d., sedež: Tržaška cesta 1, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/06439/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5039860
Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1999:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5551 Storitve menz; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55510 Storitve menz;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro 74.12 razen revizijske dejavnosti.

Sprememba statuta z dne 20. 9. 1999.

Rg-408317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10190 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa CERTIUS I., Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/26081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5895090
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Sprememba statuta z dne 20. 9. 1999.

Rg-408318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04534 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d.,
sedež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rekar Marjan, razrešen 29. 7. 1999;
direktor Zajec Igor Janez, Piran, Gregorči-
čeva ulica 10, imenovan 29. 7. 1999.

Rg-408320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09545 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TONČKE
ČEČ, sedež: Keršičeva 50, 1420 Trbov-
lje, pod vložno št. 1/26167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnic s temile podatki:

Matična št.: 5899508
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Kmetič Mira, razrešena 1. 9.
1999; Bezgovšek Zora, Trbovlje, Opekar-
na 4b, razrešena 1. 9. 1999 kot zastopnica
in imenovana za ravnateljico, in zastopnik
Karmuzel Saša, Trbovlje, Klek 17, imeno-
vana 1. 9. 1999, zastopa šolo kot pomoč-
nica ravnateljice.

Rg-408323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09772 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa Andragoški center Republike
Slovenije, sedež: Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča firmo v angleškem jeziku in do-
polnilni sklep za Srg 2224/99 s temile po-
datki:

Matična št.: 5523192
Firma: ANDRAGOŠKI CENTER REPUB-

LIKE SLOVENIJE, v angleškem jeziku: Slo-
venian Institute for Adult Education.

Rg-408325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04028 z dne 4. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32341/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zadrugo s temile podatki:

Matična št.: 1429795
Firma: ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV,

z.o.o.
Skrajšana firma: Z.G. z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Groblje 3
Ustanovitelji: Frank Tamara, Kočevje,

Rajhenav 1, Podpečan Andrej, Žalec, Gali-
cija 51, in Eržen Janez, Žabnica, Žabnica
59, vstopili 27. 4. 1999, vložili po 5.000
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SIT, odgovornost:   odgovarjajo do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šebat Janez, Žirovnica, Smokuč 22,
imenovan 27. 4. 1999, zastopa zadrugo kot
njen predsednik brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Eržen Janez,.
Klinc Tomaž, Deželak Zdenka, Žampa Ja-
nez in Čeh Jože, vstopili 27. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladole-
da; 1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Rg-408328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09996 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYPO ALPE ADRIA BANKA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg Osvobodilne
fronte 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31020/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo skrajšane firme in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 1319175
Skrajšana firma: Hypo banka, d.d.,

Ljubljana
Sprememba statuta z dne 7. 6. 1999.

Rg-408331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06175 z dne 11. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESPATEX, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
c. 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08718/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5419581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ferenčič Franko, razrešen 15. 9.
1995; direktorica Gregorič Margareta, Ljub-
ljana, Cesta na Vrhovce 73, imenovana
15. 9. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-408334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04435 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Celje, sedež: Mari-
borska 1, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/10687/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma pooblastila
in omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mirnik Ivan, Celje, Pod lipami 10, ki
od 1. 7. 1999 zastopa enoto brez omejitev.

Rg-408335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04436 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Kranj, sedež: Blei-
weisova 20, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/10687/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma pooblastila
in omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Troha Aleksander, Kranj, Šorlijeva
15, ki od 1. 6. 1999 zastopa enoto brez
omejitev.

Rg-408339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04440 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Postojna, sedež:
Novi trg št. 5, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/10687/07 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma pooblastila
in omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345009
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bratina Igor, Postojna, Ul. 1. maja 5,
ki od 1. 7. 1999 zastopa enoto brez omeji-
tev.

Rg-408341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04442 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Koper, sedež: Pri-
staniška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/10687/16 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma pooblastila
in omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rebula Bogdan, Izola, Kajuhova 1a,
ki od 1. 7. 1999 zastopa enoto brez omeji-
tev.

Rg-408342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04443 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Novo mesto, se-
dež: Novi trg b.š., 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/10687/17 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
pooblastila in omejitev zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5063345012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šepetavc Boris, Novo mesto, Šego-
va 4, ki od 1. 7. 1999 zastopa enoto brez
omejitev.

Rg-408345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09899 z dne 13. 10. 1999 pod št.
vložka 1/30010/55 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661055
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Radlje
ob Dravi

Skrjašana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Radlje ob Dravi

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Mari-

borska 7
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstopil
28. 7. 1999, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karat Tomaž, Radlje ob Dravi, Prisoja
4, imenovan 28. 7. 1999, zastopa izposta-
vo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-408346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09762 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DELAVSKA HRANILNICA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10529/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5448557
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Ustanovitelj: ICOMEX, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Slovenska ul. 5, izstopil 21. 9.
1998; ESEMDE, Inženiring, trgovina in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Dolenj-
ska c. 45c, vstopil 21. 9. 1998, vložil
2,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-408347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04343 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEGRAD, Inženiring in pro-
izvodnja kabelskih in elektronskih siste-
mov, d.d., sedež: Kamniška 41, 1109
Ljubljana, pod vložno št. 1/01086/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5075637
Člani nadzornega sveta: Dovč Franci,

Grilc Vekoslav, Grošelj Svitovit, Lapajne Mi-
ran, Logar Stanislav in Simončič Mihael, iz-
stopili 30. 6. 1999, ter Gačnik Boris, izsto-
pil 1. 7. 1999; Racman Sergej, vstopil
23. 6. 1999.

Rg-408370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03050 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AP PECELI IN DRUŽBENICA,
d.n.o., poslovne storitve, sedež: Gregor-
čičeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30450/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, naslova sedeža, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1278371
Firma: AP PECELI, poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradaška 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj:  Peceli Ajša, izstopila 17. 9.

1999;  Peceli Peter, Ljubljana, Gradaška
ulica 22, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 17. 9. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Peceli Ajši, ki je bila razrešena
18. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1999:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 74831 Prevajanje.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-

vina 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 gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121



Stran 3640 / Št. 38 / 10. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

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

Rg-408371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09713 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VIATOR, podjetje za medna-
rodni in tuzemski transport, d.d., sedež:
Dolenjska c. 244, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01531/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5107857
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stupnikar Luka, razrešen 31. 7.
1999; direktor Pavček Zdenko, Ljubljana,
Poklukarjeva ulica 53, imenovan 1. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04294 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEGLIČ TELECOM, podjetje
za izgradnjo TT in CATV omrežij, d.o.o.,

sedež: Žorgova 70, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02313/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti in odcepitev druž-
be MTC HOLDING, d.o.o., Ljubljana, Žor-
gova 70 (1/32303/00), s temile podatki:

Matična št.: 5291216
Ustanovitelj: CME MEDIA ENTERPRIS-

ES B.V., Amsterdam, Leideseplein 29, iz-
stopil 16. 7. 1997; CME SLOVENIA B.V.,
1017 DG Amsterdam, Nieuwe Spiegelstraat
26, vstopil 16. 7. 1997, vložil 508.685 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3220 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih naprav; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 4511 Ru-
šenje 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 de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
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 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
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spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 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; 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; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 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.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 7.
1999, da družba MEGLIČ TELECOM, d.o.o.,
Žorgova 70, Ljubljana, prenese del svojega
premoženja v vrednosti 834,156.690,80 SIT
na novo družbo MTC HOLDING, družba za
upravljanje holding družb, d.o.o., Ljubljana,
Žorgova 70 (1/32303/00), ki nastane z od-
cepitvijo od te družbe.

NOVA GORICA

Rg-407375
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01308 z dne 24. 9. 1999
pri subjektu vpisa EPI-PACK, Consulting,
oprema in materiali za pakiranje d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Vipavska 68, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
in vstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5453631
Ustanovitelj: Furlan Marino, izstop 16.

7. 1999; EPI-PACK, Consulting, oprema in
materiali za pakiranje d.o.o., Nova Gorica,
Vipavska c. 68, Rožna dolina, vstop 16. 7.
1999, vložek 7,652.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

NOVO MESTO

Rg-408986
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00921 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa NOVOLES –
PLOSKOVNI ELEMENTI, pohištveni pol-
proizvodi, Trebnje, d.o.o., sedež: Račje
selo 24, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/01239/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo, spremembo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5409985
Skrajšana firma: NOVOLES –

PLOSKOVNI ELEMENTI Trebnje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1999:

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 11. 1999.

Rg-409132
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00882 z dne 29. 10.
1999 pri subjektu vpisa KRKA –
ZDRAVILIŠČE STRUNJAN, zdraviliške,
turistične in gostinske storitve, d.o.o.,
sedež: Germova ulica 4, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/04054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1323393
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petrovič Vladimir, razrešen 15. 10.
1999; direktor Gaspari Miran, Sečovlje, Sv.
Peter 87, imenovan 15. 10.1 999, zastopa
družbo brez omejitev, za sklepanje poslov,
ki se nanašajo na nabavo, odtujevanje in
obremenjevanje nepremičnin družbe ter za
vse investicije in najem posojil nad 10 mio
SIT, pa potrebuje predhodno pisno soglas-
je skupščine.

Rg-409259
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00938 z dne 3. 12.
1999 pri subjektu vpisa JAMBOR, pro-

izvodnja, storitve, trgovina na veliko in
malo, d.o.o., Šentrupert, sedež: Šentru-
pert 108, 8232 Šentrupert, pod vložno
št. 1/03089/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5765617
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Brcar Jože, Šentrupert,

Hom 5, vstop 8. 12. 1992, vložek
1,720.914 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ramovš Ana, Šentrupert, Šentrupert
108, vstop 8. 12. 1992, vložek 344.086
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1999:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6024
Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Ugovoru se  u g o d i  in se sklep o
začetku postopka izbrisa iz sodnega regi-
stra po uradni dolžnosti, brez likvidacije opr.
št. Srg 740/99 z dne 24. 9. 1999  raz-
veljavi.

Rg-409261
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00932 z dne 2. 12.
1999 pri subjektu vpisa PODGORJE, to-
varna ploskovnega pohištva d.o.o., Šent-
jernej, sedež: Trubarjeva 14, 8310 Šent-
jernej, pod vložno št. 1/01866/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5518601
Sedež: 8310 Šentjernej, Trubarje-

va 24.

Rg-406264
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00924 z dne 1. 12.
1999 pod št. vložka 1/04151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 5372250
Firma: TRANSPORT KOVAČIČ, Mirko

Kovačič s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 8210 Trebnje, Grm št. 12
Ustanovitelj: Kovačič Mirko, Trebnje,

Grm št. 12, vstop 10. 11. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kovačič Mirko, imenovan 10. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 14210 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 25120 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 28520 Splošna mehanična dela;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih 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; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 51700 Druga trgovina na debelo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 90005 Druge dejav-
nosti javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Akt o ustanovitvi z dne 10. 11. 1999.

Rg-409445
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00960 z dne 9. 12.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTRO-
TEHNIČNO PODJETJE, Smolenja vas
d.o.o., sedež: Smolenja vas 71, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01612/00

vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5478669
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Bajec Emilijan, Novo me-

sto, Smolenja vas 71, vstop 21. 1. 1991,
vložek 2,102.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Ugovoru se u g o d i in se sklep o začet-
ku postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, brez likvidacije opr. št. Srg
572/99 z dne 12. 10. 1999 razveljavi.

Rg-409446
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00930 z dne 9. 12.
1999 pri subjektu vpisa KEKO – VARICON,
družba za proizvodnjo in razvoj elektron-
skih komponent, Grajski trg 15, 8360
Žužemberk, d.o.o., sedež: Grajski trg 15,
8360 Žužemberk, pod vložno št.
1/03795/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in njihovih poslov-
nih deležev ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5915767
Osnovni kapital: 236.764.615 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba

d.d., (pravna naslednica družbe: Tehnološki
razvojni sklad Republike Slovenije, d.o.o.),
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 19. 9. 1995,
vložek 43,045.333 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Živić Zoran, Medvode, Škofjeloška
cesta 21, vstop 26. 6. 1997, vložek
51,219.282 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; HORIZONTE ENTERPRISE
DEVELOPMENT COMPANY B.V., 1851 NW
Heiloo, Amsterdam, Nijverheidsweg 31c,
vstop 4. 5. 1999, vložek 132,577,664 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; HORIZONTE,
Družba za razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana,
Teslova ulica 30, vstop 4. 5. 1999, vložek
9,992.336 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1999.

Rg-409452
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00935 z dne 6. 12.
1999 pri subjektu vpisa S E P , proizvodnja

in storitve, d.o.o., sedež: Šentrupert 35,
8232 Šentrupert, pod vložno št.
1/03688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5866740
Osnovni kapital: 10,837.000 SIT
Ustanovitelja: Frelih Franc, Šentrupert,

Šentrupert 35, vstop 19. 8. 1994, vložek
5,057.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
SERIC, SOCIETE DETUDES ET
REALISATIONS, Industrielles et Commercia-
les, Le Chatelet-En-Brie, Francija, Z.I. – B.P.
6-77820, vstop 19. 8. 1994, vložek
5,780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1999:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1999.

Rg-1343
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01037 z dne 10. 1.
2000 pri subjektu vpisa M & MM, inženiring
in proizvodnja d.o.o., sedež: Cegelnica
33, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03973/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1195476
Osnovni kapital. 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Majcen Martina in Majcen

Mirko, oba Novo mesto, Cegelnica 33, vsto-
pila 28. 4. 1997, vložila po 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 1. 2000:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 2000:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 9. 1999.

Rg-1345
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00048 z dne 7. 1.
2000 pri subjektu vpisa AICO, Proizvodnja,
uvoz in izvoz Novo mesto, d.o.o., sedež:
Dolenje Kamence 78, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
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membo zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5512824
Osnovni kapital. 2,282.035,15 SIT
Ustanovitelj: Avbar Ivan, Novo mesto, Do-

lenje Kamence 78, vstop 15. 5. 1991, vlo-
žek 2,282.035,15 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Avbar Karmen, Novo mesto, Dole-
nje Kamence 78, imenovana 20. 10. 1999,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 2000:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Goz-
darske storitve; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 24120 Proizvodnja barvil in pigmentov;
24160 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 24300 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 29110 Proizvodnja motor-
jev in turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29210 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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 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; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, 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, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci, 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-

delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, 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; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
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turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
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;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74820 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.;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 10. 1999.

Rg-1348
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00007 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa SEMATIK, avtoma-
tizacija procesov, trženje, izdelava in kon-
struiranje Gradac d.o.o., sedež: Gradac
št. 86, 8332 Gradac, pod vložno
št. 1/01594/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasi-
fikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468035

Osnovni kapital: 2,550.000 SIT
Ustanovitelja: Malenšek Alojz, Gradac,

Gradac 86, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,275.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Stariha Jakob, Suhor, Sela pri Jugorju 6,
vstop 12. 12. 1990, vložek 1,275.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 2000: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 28520 Splošna mehanična de-
la; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Rg-1349
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 2000/00009 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa HIPOT – HYB, to-
varna hibridnih vezij, d.o.o., sedež: Tru-
barjeva 7, 8310 Šentjernej, pod vložno
št. 1/01709/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5479126
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Colarič Jože, razrešen 23. 12. 1999;
zastopnica Piletič Zlata, Šentjernej, Imenje
14, imenovana 24. 12. 1999, kot v.d. direk-
torice zastopa družbo brez omejitev, razen
posle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali o obremenitvi, nepremič-
nin, prevzemanju jamstev ter druge po naravi
podobne posle, lahko direktorica sklene le
na podlagi predhodnega soglasja organa
upravljanja ustanovitelja; prokurist Fink Jože,
Straža, Resa 9, imenovan 24. 12. 1999.

Rg-1355
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01122 z dne 4. 1.
2000 pri subjektu vpisa GPG TEHNIKA,
gradbeništvo, projektiva in gradbeni in-
ženiring d.o.o., sedež: Dolnje Kamence
56, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03787/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5906792
Firma: GPI TEHNIKA, gradbeništvo,

projektiva in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: GPI TEHNIKA d.o.o.

Rg-1363
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01116 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/04159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1491342
Firma: PREPIH d.o.o., Restavracija in

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

govornostjo
Sedež: 8322 Stopiče, Gornja Težka

voda 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kožar Milan, Stopiče, Gor-

nja Težka voda 19, vstop 16. 12. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kožar Milan, imenovan 16. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 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; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1572 Proizvodnja hrane za hišne ži-
vali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermenti-
ranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 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-
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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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obra-
tov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-1364
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01128 z dne 29. 12.
1999 pri subjektu vpisa DOLENJSKI LIST,
Novo mesto d.o.o., časopisno založniška
družba, Glavni trg 24, Novo mesto, se-
dež: Glavni trg 24, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5048567
Sedež: 8000 Novo mesto, Germova

ulica 4.

Rg-1367
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01113 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa BB COMMERCE,
Zunanja trgovina in mednarodna špedi-
cija, Otok d.o.o., PODRUŽNICA
ČRNOMELJ, sedež: Belokranjska c. 24,
8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/01061/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5381096002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bradica Velimir, razrešen 23. 12.
1999; direktor Brinc Julij, Gradac, Otok
št. 24, imenovan 23. 12. 1999, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-1368
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01112 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa BB COMMERCE,
zunanja trgovina in mednarodna špedici-
ja, Otok d.o.o., sedež: Otok 24, 8332 Gra-
dac, pod vložno št. 1/01061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5381096
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:

40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-1370
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01121 z dne 28. 12.
1999 pri subjektu vpisa TERNA, posredo-
vanje in trgovina Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Kandijska 32, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00531/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skrajšano firmo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5317754
Skrajšana firma: TERNA, d.o.o., Novo

mesto.

Rg-1372
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00974 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/04158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 1488295

Firma: T BRUS, storitve in trgovina Čr-
nomelj d.o.o.

Skrajšana firma: T BRUS Črnomelj
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8340 Črnomelj, Čardak 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Brus Bojan, Črnomelj, Čar-

dak 19, vstop 2. 12. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brus Bojan, imenovan 2. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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, 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-
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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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi 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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 2. 12. 1999.

Rg-1373
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01115 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa PEČI – KERAMIKA,
Proizvodnja keramičnih pečic d.o.o., se-
dež: Podbevškova ulica 18, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03783/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča skrajšano fir-
mo, spremembo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5908078

Skrajšana firma: PEČI KERMAIKA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:

52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 63110 Prekladanje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1999.

Rg-1377
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01109 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa SEMIT, Podjetje za
nakup, prenovo in prodajo rabljenih vozil
in strojev, d.o.o., Novo mesto, sedež: Mu-
haber 19, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenika, zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361125
Firma: SEMIT, Trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SEMIT d.o.o.
Sedež: 8222 Otočec, Dobrava 50
Ustanovitelj: Šoster Alojz, izstop 23. 12.

1999; Fink Aleš, Novo mesto, Ulica Slavka
Gruma 58, vstop 23. 12. 1999, vložek
1,543.869 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šoster Alojz, razrešen 23. 12. 1999;
direktor Fink Alojz, imenovan 23. 12. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01250 Reja dru-
gih živali; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45430 Oblaganje tal in sten;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih

agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71402 Dejavnost videotek; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-1382
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/01084 z dne 23. 12.
1999 pri subjektu vpisa S B M, Trgovina,
inženiring in storitve Vinica d.o.o., sedež:
Hrast 50, 8344 Vinica, pod vložno
št. 1/02067/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti, spremembo zastopnika in spremem-
bo imena družbenice, s temile podatki:

Matična št.: 5596874
Ustanoviteljica: Sladič Marina, Vinica,

Hrast pri Vinici 50, vstop 4. 12. 1991, vlo-
žek 10,571.525 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sladič Marina, razrešena 26. 11.
1999; direktor Sladič Boris, Vinica, Hrast
50, imenovan 26. 11. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
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tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo;  5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-1386
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00970 z dne 20. 12.
1999 pri subjektu vpisa ESOL, lesna pre-
delava d.o.o., sedež: Belokranjska cesta
40, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/03764/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5904013
Osnovni kapital: 35,000.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelič Marija, Straža, Pod

Srobotnikom 39a, vstop 16. 5. 1995, vlo-
žek 11,053.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Žalec Matija, Vinica, Sinji vrh 32,
vstop 16. 5. 1995, vložek 5,530.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Lakner Ivan, Čr-
nomelj, Bevkova ulica 6, vstop 16. 5. 1995,
vložek 11,053.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Miklič Stanislav, Krka, Krka 191,
vstop 29. 9. 1999, vložek 3,682.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Adamič Bojan,
Videm-Dobrepolje, Kompolje 123, vstop

29. 9. 1999, vložek 3,682.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 85325 Dejavnost
invalidskih podjetij.

Rg-1387
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00956 z dne 16. 12.
1999 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, poob-
laščena investicijska družba d.d. Novo
mesto, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
(zmanjšanje) osnovnega kapitala zaradi za-
menjave delnic za pokojninske bone s temile
podatki:

Matična št.: 5867690
Osnovni kapital: 4.407,463.200 SIT
Osnovni kapital DPB VIZIJE, pooblašče-

ne investicijske družbe, d.d., Novo mesto se
v skladu z zakonom o prvem pokojninskem
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb, potrdilom
KDD Centralne klirinško depotne družbe,
d.d., Ljubljana pooblaščeni investicijski druž-
bi o zmanjšanju osnovnega kapitala ter skle-
pom nadzornega sveta družbe, zniža iz
4.423,674.000 na 4.407,463.200 SIT. Os-
novni kapital družbe se zniža za 16,210.800
SIT zaradi zamenjave 162.108 delnic v no-
minalni vrednosti 100 SIT za delnico za po-
kojninske bone.

Rg-1388
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00954 z dne 15. 12.
1999 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, poob-
laščena investicijska družba d.d. Novo
mesto, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega (odobrenega) kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5867690
Osnovni kapital: 4.423,674.000 SIT
Osnovni kapital DPB VIZIJE, pooblašče-

ne investicijske družbe, d.d., Novo mesto se
na osnovi naloga uprave družbe klirinško de-
potni družbi, izdanega v skladu z zakonom o
prvem pokojninskem skladu Republike Slo-
venije in preoblikovanju pooblaščenih inve-
sticijskih družb, poveča z izdajo 81.432 no-
vih navadnih delnic v nominalni vrednosti
1.000 SIT za delnico iz 4.342,242.000 na
4.423,674.000 SIT. Z izdajo novih delnic z
odobrenim kapitalom je uprava družbe izko-
ristila pooblastilo, ki ji ga dajeta zakon o inve-
sticijskih skladih in družbah za upravljanje ter
statut družbe, da poveča osnovni kapital druž-
be za 5 % zneska osnovnega kapitala ob
ustanovitvi pooblaščene investicijske družbe.

Novoizdane delnice prejme VIZIJA, druž-
ba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Novo mesto, Novi trg 11, kot nado-
mestilo dela upravljalske provizije, ki jo druž-
ba poravna v prvih petih letih od ustanovitve v
delnicah.

Rg-1391
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00971 z dne 13. 12.
1999 pri subjektu vpisa EPS, ekonomsko
poslovne storitve, Črnomelj, d.o.o., se-

dež: Kočevje 23a, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/01427/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5434092
Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:

2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela.

Rg-1392
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00936 z dne 13. 12.
1999 pri subjektu vpisa ZRIM TRADING,
podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
sedež: Kočevarjeva ulica št. 2, 8000 No-
vo mesto, pod vložno št. 1/03746/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, družbeni-
ka, dejavnosti, družbene pogodbe in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5890543
Firma: ZRIM, inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: ZRIM d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska

cesta št. 26
Osnovni kapital: 2,278.000 SIT
Ustanovitelja: Zrim Klavdija, Novo mesto,

Smolenja vas št. 48a, vstop 2. 3. 1995, vlo-
žek 1,480.700 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zrim Janko, Novo mesto, Smolenja
vas 48a, vstop 1. 10. 1999, vložek 797.300
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 12. 1999:
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in karto-
na; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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 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;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 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);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
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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;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1999.

Rg-1396
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/01117 z dne 30. 12.
1999 pri subjektu vpisa R M, proizvodnja,
storitve in trgovina, Vavta vas, d.o.o., se-
dež: Vavta vas 17, 8351 Straža, pod vlož-
no št. 1/02349/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5610931
Firma: R M, proizvodnja, storitve in tr-

govina d.o.o.
Skrajšana firma: R M d.o.o.

VSEBINA

Sodni register 3585
Koper 3585
Kranj 3596
Krško 3604
Ljubljana 3609
Nova Gorica 3641
Novo mesto 3641


